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Distriktsaktuellt juni 2019 
 

Vår nye ordförande: 
Jag vill börja med att tacka för förtroendet att få ta över 

ordförandeklubban för distriktet efter Ulrika Johansson. Jag heter 

Andreas Pettersson och är nyvald ordförande för Värmlands 

bygdegårdsdistrikt och det känns väldigt inspirerande. 

 

Jag är en 37-årig egenföretagare och kommer ifrån Väse, där jag bor 

med min familj. 2 av mina stora fritidsintressen är att fixa med 

trädgården och följa Färjestad. 

 

Jag är aktiv i Ölmhults bygdegård sen många år tillbaka så jag har en bra inblick i 

bygdegårdarnas jobb och frågor. Landsbygdsfrågor och utvecklingen av landsbygden 

har alltid varit viktig för mig. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ordförande har ordet 
 

Tack alla ni ombud som var med distriktsstämma, och tack för ett gott värdskap, 

Rådoms BG! 

 

Tänk vad mycket bra vi i bygdegårdsrörelsen gör för våra medlemmar och besökare, 

även om upplägget ser lite olika ut i våra bygdegårdar, men det som förenar oss är 

vårt ideella arbete som vi lägger ner. Det kan vara allt ifrån styrelsearbete, baka inför 

ett arrangemang, måla fasaden, städa, fixa underhållare till träffen, ordna med vinster 

till lotteriet eller söka stöd hos myndighet eller organisation. 

 

Oavsett vilket är det en väldigt betydelsefull insats som görs ute i bygdegårdarna och 

betalningen som vi får är nöjda medlemmar och besökare samt en bättre ekonomi i 

föreningen som gör att vi kan ha nya arrangemang och gemenskap.  

 

Hoppas att ni har diskuterat i era styrelser kring om ni ska göra någon investering kring 

trygghetsåtgärder, och nyttjar den kostnadsreducering som finns i vårt 

försäkringsprojekt. Har ni gått utbildningen säker föreningsgård och anmält in detta till 

försäkringskansliet? Här finns det pengar att spara genom lägre försäkringspremie. 

Om ni inte har gjort det så är det hög tid att göra utbildningen endera enskilt eller som 

studiecirkel. 

 

Nu hoppas jag att ni får njuta av sommaren med bra väder, och själv ska jag greja 

med mina hus, ha lite semester även om inte resan ännu är bestämd och ta del av 

lokala aktiviteter. /Andreas 
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Förbundsstämma 2019 
Nyss har vi 6 ombud ifrån Värmland kommit hem ifrån 

Förbundsstämman i Värnamo. Vilken rolig stämma, med 

studiebesök dag 1 på konstmuseet Vandalorum, 

bygdegården Norra skolan som hade mycket 

intressanta återkommande arrangemang exempelvis 

traktorrally och auktion och på High Chaparral där vi 

fick ta del av en western show. De övriga dagarna var 

det stämmohandlingar med jubileumsmiddag på 

kvällen då vi som bygdegårdsrörelse firar 75 år och 

middagen var på Ås förbundsgård, som firar 100 år som 

bygdegård och som dessutom är vår första bygdegård. 

 

På stämman träffar man ombud ifrån hela Sverige och får många 

goda idéer som man kan ta hem till sin bygdegård. Extra roligt denna 

gång var att vår förre distriktsordförande Ulrika Johansson fick under 

högtidliga former fick ta emot den högsta utmärkelsen Guldnålen. Ett 

fantastiskt bevis på hennes engagemang för bygdegårdsrörelsen.  

 

Nytt ifrån förbundsstämman var att bland annat att stadgarna 

ändrades och att förbundsstämman blir sedan vartannat år och istället 

blir det en nationell träff de år det inte är stämma. 

 

Stadgarna ändrades även för distrikt och er i föreningar, där återkommer vi med mera 

information om våra ändringar. 

 

En glädjande nyhet var att landlotten gav sitt överskott på 1,2 miljoner tillbaka till oss, så 

nu finns det möjlighet att söka medel därifrån. 

 

Från 1:a juni ingår ökat skadedjursavtal i vår försäkring på våra bygdegårdar, och 

avtalet omfattar samtliga skadedjur, insekter, råttor eller möss. 

 

 

Vill du följa med som ombud nästa år, ta del av en intressanta seminarier och besök, 

lärorik och trevlig helg med andra ifrån bygdegårdssverige? Stämman kommer att vara 

på Gotland sista helgen i Maj. Hör av dig till oss i distriktsstyrelsen om ditt intresse. 

 

Insänd motion till Förbundsstämman 
Hämnäs BGF motion som hade förslag på förändring av tidningen Bygdegården, både 

innehållsmässigt och kostnadsreducering. Dessvärre blev inte motionen bifallen i sin 

helhet, men rekommenderades om tips på frågor till tidningen görs till kansliet, däremot 

ska det undersökas, utvecklas och utvärdera arbetet med tidningen och dess ekonomi. 

Och att till nästa stämma avrapportera hur arbetet med tidningen fortskridit. 
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Uppdrag 

Tina Jonasson, vice ordförande i distriktet, blev invald som ordinarie i Förbundsstyrelsen 

Andreas Pettersson, ordförande i distriktet, blev invald till Ungdomsrådet. 

 

Bidrag ifrån Boverket 

Älvenäs Bygdegård fick 880 000 kr ifrån Boverket för utbyggnad av bygdegården.  

Häljebols Bygdegårdsförening fick 11 500 kr. Stort grattis, och lycka till! 

 

Informationsdagar 

Nytt upplägg kring informationsträffar som vi har haft på hösten tidigare. Nu kommer 

det att ske i en ny och spännande form. Vi återkommer med mera information senare. 

 

Enkät Barn- och ungdomsfrågor 

Nu behöver vi er hjälp att fylla i vår enkät! Vi i styrelsen för bygdegårdsdistriktet i 

Värmland vill få samlad information om hur det ser ut i er förening med barn-och 

ungdomsverksamhet i våra föreningar i länet. Det är viktigt för oss att finns en bredd i 

föreningarna åldersmässigt så att barn och unga känner sig välkomna till 

bygdegården. Därför är vi tacksamma om ni tar er tid och svarar på dessa frågor  

Enkäten har gått ut via mail och finns att ladda hem på hemsidan, se länk på 

startsidan. Senast 31 juli vill vi ha in era svar. 

 

Hitta Bygdegården 

Det saknas koordinater på flera av våra bygdegårdar i registren. BR ber alla att skicka in 

bygdegårdens koordinater (hittas enklast på eniro.se) info@bygdegardarna.se så att BR 

kan lägga in dem på BR.s hemsida under Hitta Bygdegård 

 

Information via hemsidan, SMS och mail 
För att spara på miljön och ekonomin har vi mer och mer gått över till digital 

information. Vi når en eller flera i era styrelser via SMS- och mailutskick där vi hänvisar till 

vår hemsida för att hämta mer detaljerad information, samt att kunna ladda hem 

dokument eller komma vidare via externa länkar. För senaste informationen uppdaterar 

vi hemsidan kontinuerligt och har ni frågor kontaktar ni oss via mail på 

bgvarmland@gmail.com eller via vår mobil 076-771 59 84 som även används för  

SMS-utskick. Lägg gärna upp det i era kontakter i mobilen. 
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