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Ordförande har ordet: 
 
 

God fortsättning på det nya året! 
Nytt år med nya möjligheter, och nu hoppas vi verkligen att detta år blir bättre än 2020. 

Med ett vaccin till oss och att vi under fjolåret tog lärdom av hur smittspridningen skedde 

tror jag att det gör hur vi bättre kommer kunna både anpassa oss men även ställa om 

privat, på arbetet eller i föreningslivet.  

 

 

Om man har viljan att våga testa något nytt och se förändringen som en möjlighet tror jag vi kommer att 

ta med oss ny kunskap in i framtiden. Ett konkret exempel är ju våra årsmöten, det kommer nog väldigt 

många att göra digitalt, för det är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att årsmöte hålls med sedvanliga 

årsmötesförhandlingar.  Här kommer vi att mötas på en skärm, men det är ändå ett viktigt steg i rätt 

riktning att vi går emot att kunna träffas även om det inte görs fysiskt. Sen till nästa fråga som har med 

årsmöte att göra, hur tänker styrelsen med smörgåstårta? Ja årsmötet i all ära, men visst är det 

gemenskapen och samtalen över en bit smörgåstårta i anslutningen till mötet som är en viktig del. Kan 

man ha digital fika i anslutning till årsmötet? Kan man ordna med förtäringen längre fram under året när 

restriktionerna har lättat och att vi har något mer att se fram emot? Jag tror att idéerna är många och 

att kreativa lösningar görs för att inte pandemin ska få urholka demokratin i vårt föreningsliv. 

 

Ekonomi är en annan viktig del i föreningsarbetet, och under förra året var det många föreningar som 

var pressade när intäkterna uteblev. Vi har haft tur här i Värmland som har kommuner som har hjälpt till, 

och ifrån Region Värmland har vi fått ett fantastiskt stöd samt ifrån staten via Boverket. Dessa stöd har 

både räddat, eller hjälpt er föreningar, att kunna fortsätta göra det viktiga jobb som ni i styrelserna gör för 

att erbjuda en samlingslokal som är öppen för alla. 

 

Nu siktar vi framåt och vi går mot ljusare tider, och för varje dag som går kommer vi närmare att snart 

kunna få träffas under mera normala förhållanden.  

/Andreas Pettersson 

 

Region Värmlands stöd till SAMSAM 
Nu har Region Värmlands stöd på 6 miljoner kronor fördelats ut till oss i Bygdegårdarna, Våra gårdar och 

Folkets Hus och Parker.  

Totalt har 66 bygdegårdar beviljats stöd för prognostiserat underskott 2020 och/eller omställningsstöd 

utifrån ansökningarna. 

Totalsumman för bygdegårdsföreningarnas stöd är 2 360 835 kronor, som grundas på föreningarnas 

ansökningar och jämfört med Region Värmlands kriterier för godkännande. 

Ett stort tack till Region Värmland som har gett oss denna fantastiska möjlighet! 

 

Distriktsstämma 2021 
Årets distriktsstämma kommer även i år att hållas digitalt lördag den 17 april kl 10:00.  

Extra utskick med kompletterande information kommer. 
 

Silvernålen 2021 
Till distriktsstämman kan både föreningar och distrikt nominera personer som har gjort betydelsefulla 

insatser för bygdegårdsrörelsen på lokal, regional eller nationell nivå.   

 

Har ni en eldsjäl i föreningen som ni vill skall premieras med utmärkelsen Silvernålen på vår Årsstämman 

2021? Nominering och motiveringen lämnas in till distriktet senast den 10 feb. 
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Föreningarnas årsmöten 2021 
Det webbinarium som hölls den 21/1 vad gäller digitala lösningar, spelades in och allt finns på BR’s 

hemsida under Föreningsarbete och är även kompletterad med svar på de frågor som kom upp. 

Rekommenderar alla att gå in och titta på länken. Vuxenskolan har kurser och vägledning vad gäller 

den digitala hanteringen så vi rekommenderar er att ta kontakt med ert lokala SV kontor i första hand. I 

följande länk hittar ni inspelningen från webbinariet: 

https://bygdegardarna.se/foreningsarbete/distansmoten/webbinarium-om-arsmote-pa-distans/ 
 

 

Årsrapporteringen 2021 
Som medlemsförening i BR har alla skyldighet att göra årsrapportering senast 15 mars via den digitala 

plattformen vad gäller kontaktuppgifter, ekonomi och verksamhet. Inga blanketter skickas ut, utan allt 

sker via digitala formatet. För tillfället är rapporteringen stängd men öppnar inom kort. Då det under 2021 

kommer att finnas möjlighet att söka stöd är årsrapporteringen en viktig del i den ansökan. Bifogar BR’s 

info i PDF och samtlig information finns på BR’s sida under Föreningsarbete.  

https://bygdegardarna.se/foreningsarbete/ 

 

Utskick och Kontaktuppgifter 
Distriktet har valt att hålla kostnaderna nere och tänka på miljön genom att gå över till digitala dokument 

och hålla hemsidan aktuell med senaste nytt. Vi mailar ut dokument och information och i SMS försöker vi 

ha med länk till hemsidan där ni hittar samma information och kan ladda hem dokument.  

 

Då vi hade stora utskick under hösten 2020, där det visade sig att vi saknar eller har 

fel uppgifter, gick vi igenom alla bygdegårdar och vi har koncentrerat oss på 

ordf/sekr/kassör, vilket blir 360 personer och alla har – förhoppningsvis – nu ett 

kontaktkort för mail och/eller ett för mobil. Varje föreningen skall fortlöpande 

ombesörja uppdateringen av funktionärer och kontaktpersoner via 

Årsrapporteringen. 

 
Ni når oss på bgvarmland@gmail.com eller via vår mobil 076-771 59 84. 
 

 

 

 

Nu hoppas vi på att 2021 blir året då det kan återgå till ett något sånär 
vanligt verksamhetsår. // Styrelsen  
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