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Distriktsaktuellt juni 2021 
 

Ordförande har ordet: 
 

Nu befinner vi oss i en härlig årstid, tänk vilken kraft som 
naturen har och vilken energi vi människor får utav den. 

Att få njuta av denna härliga årstid med allt som naturen 

bjuder på ger oss ny energipåfyllning. Men vad är det 

mera som ger oss ny energi som vi saknat? Det fysiska 

mötet mellan oss människor, det är något som vi har 

saknat och nu börjar vi att åter öppna upp samhället. 

Det blir härligt att kunna få träffas igen så som det var 

”förr” i bygdegården, liv och aktiviteter. Tänk att få stå 

runt en grill och småprata och samtidigt steka kolbullar 

eller att få skratta gemensamt åt roliga historier på 

pubkvällen, ja jag vet att vi verkligen längtar tillbaka till 

bygdegården.  

 

Jag hoppas att ni har börjat att planera för återstart med just er förening, när tänker ni att ni vill starta 

upp. Eller har ni redan gjort en återstart? Oavsett när ni gör det så finns det möjligheter till att få 

stimulansstöd för att åter starta upp verksamheten hos er. Samsam Värmland hade en ansöknings-

möjlighet till 18:e Juni och sen kommer det ytterligare en i höst, Kulturrådet har också stöd att söka för 

arrangemang. Men vad är viktigt att tänka på vid arrangemang i er förening, kommer allt att vara som 

förr som jag skrev tidigare? Nja inte helt, vi har lärt oss mycket under pandemitiden om smittspridning och 

den kunskapen ska vi naturligtvis förvalta. Se till att ha Coronasäkra arrangemang där det finns möjlighet 

till handsprit, möjlighet till avstånd både inom- och utomhus, besökare ska vara symtomfri exempelvis så 

att vi fortsatt är med och jobbar för att få bort Corona-viruset men att vi ändå kan träffas framöver och 

få oss ny energi i bygdegården.  

 

Nu vill jag önska er alla skön sommar med många efterlängtade möten och träffar! /Andreas Pettersson 

 

Distriktsstämma 2021 
Årets distriktsstämma genomfördes digitalt den 17 april med 24 ombud från 16 bygdegårdar. Vår gäst 

och tillika stämmoordförande var Gunilla Fält från Riksteatern Värmland som berättade om Kultur på 

landsbygd. Stämman innehöll sedvanliga stämmoförhandlingar och det blev en förändring på val av 

styrelse. Anders Skogemyr hade avböjt omval och Rolf Pettersson från Rudskoga valdes in och efterträder 

Anders som kassör. Anders avtackades digitalt för många års gott arbete som kassör åt distriktet.  

2 nyval inom valberedning blev det också. Kajsa Lander Fageråsens bg och Tina Badh Sanne bg valdes 

in och vi tackar John Badh och Ernst Askmar för många års arbete åt distriktet. 

Stämmoprotokollet i sin helhet finns att kunna gå in och läsa på vår hemsida genom denna länk: 

https://bygdegardarna.se/varmland/stammor/2021-digitals-stamma/  

 

Årsrapporter 2021 
79 föreningar har lämnat in sina årsrapporter digitalt och är berättigade till krisstöd för 2021  
 

Värmlandsbygden 
När det blir aktuellt med intressanta evenemang eller annat tar tidningen Värmlandsbygden gärna emot 

tips för att kunna skriva artikel www.varmlandsbygden.se mail dennis.johansson@vby.se 
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Nya medlemmar i styrelsen 2021 
Vi har två nya medlemmar i styrelsen. Dels en ny kassör och en ny adjungerad och vi tänkte passa på att presentera 

dem för er här  

 
Hej på er! Jag har fått förtroendet att bli ny kassör i distriktets styrelse, detta är ett 

uppdrag jag ser mycket fram emot. Mitt namn är Rolf Pettersson och jag är 63 år 

gammal, gift och har två vuxna barn och ett barnbarn. Jag bor i Rudskoga, ungefär 3,5 

mil söder om Kristinehamn vid sjön Skagern. Går jag ut några meter i sjön så är jag i 

Västra Götaland. Jag jobbar sedan 25 år på MIO Möbler i Kristinehamn som 

reklamations- och leveransansvarig. 

 

Av min fritid går mycket tid åt till det ideella. Jag är ordförande i Rudskoga Bygdegårdsförening sedan 

många år tillbaka, kassör i en bilklubb som jag var med och startade 2003, ungdomsledare i vår 

ungdomsgård här nere samt styrelseledamot i Riksteatern Värmland. Utöver detta har jag ett 

revisorsuppdrag i en annan bilklubb. Övrig tid spenderar jag tillsammans med min familj. Min fru och jag 

har en Cadillac de Ville 1958, och i denna åker vi så mycket vi hinner tillsammans med vänner under 

sommaren på olika bilträffar och andra små utflykter. Avslutningsvis vill jag önska er alla en riktigt skön 

och trevlig sommar. Var rädda om er med de utmaningar vi tvingas leva med nu.  

 

Frida Vasiliou: 40 år, gift och har 3 barn. Bor i Elofsrud och kan se vår fina bygdegård 

från mitt köksfönster. Jag har suttit som ordförande för Elofsruds bygdegårdsförening 

sedan 2015. Frågor jag brinner för är gemenskap och demokrati. Jag gav mig in i 

bygdegårdsrörelsen för mina barns skull, då jag anser att vi har ett arv att förvalta och 

driva vidare för deras framtid och för att jag tror på en levande landsbygd. 

 

 

Bokföringsprogram? 
Flera har frågat om bokföringsprogram då man ej vill fortsätta med ”manuell” bokföring. Som jag ser på 

saken förordar jag att föreningar använder sig av molnbaserad bokföring och ej har fysiskt installerade 

program på kassörens egen dator. Mycket kan hända med en fysisk dator samt med den som använder 

det på egen dator och då kan hela bokföringshistoriken försvinna eller bli omöjlig att nås. Finns det i 

molntjänst kan båda firmatecknarna ha inloggning och om man t ex har vicekassör så når även denna 

programmet. Det är flera programleverantörer som specialiserar sig på föreningars bokföring, det finns 

enklare för egenföretagare om man inte har så många verifikat per år och allt som oftast är vinningen 

större att betala månads- eller årsavgift för molnbaserat program än att köpa dyrt ”på kartong” där 

licensen är förbrukad på en installation. Så, molnbaserat är att föredra.  

 

AKTIV IT -föreningsabonnemang till bygdegårdar 
På hemsidan finner ni information och kontakt till företaget Aktiv IT i Karlstad som har tagit fram ett 

internetabonnemang som passar förening till ett vettigare pris än de företagslösningar som erbjuds idag. 

Vissa föreningar har löst det med att någon i styrelsen står för abonnemanget åt föreningen och det blir 

då billigare med privatpersonsanslutning mot förening som går som företag. Det man skall vara 

observant på är ansvarsbiten. Den som står för abonnemanget är huvudansvarig för vad som surfas och 

om man lånar ut uppkopplingen vid uthyrning och det är otillbörliga besök som kan spåras till 

abonnemanget är inte föreningen utan privatpersonen på abonnemanget juridiskt ansvarig och det är 

viktigt att personen i fråga vet om detta.  

 

Upphovsrätt, skyddade bilder mm 
Var noga med att bilder och annat som används i utskick, på hemsida, facebook mm har angiven 

upphovsrätt vad gäller foton, källor mm. Detta främst om ni använder bilder från internet. Bäst är att själv 

ta bilder och använda eller ladda hem från gratissidor så som www.pixabay.com/sv/  - 

www.cleanpng.com där det framgår att det är licensbefriat och gratis material. 
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Hur gör er förening med uthyrningen?  

Har ni bara ett muntligt avtal? Tycker ni det är krångligt att upprätta ett hyresavtal, och det har ju gått 

bra tidigare? På förbundets hemsida finns flera hyresavtal som är ämnat för uthyrning av lokal, bostad 

eller arbetsplats som ni rekommenderas att använda. Nu har förbundet uppdaterat hyresavtal om 

uthyrning av lokal som är anpassat utifrån ex myndigheternas beslut och vem som har ansvar. 

Här finns det bra beskrivet vad ni som uthyrare ska tänka på och bra avtal att använda.  

Följ länken för att komma till all information och avtal på förbundets hemsida. 

https://bygdegardarna.se/var-verksamhet/uthyrning 

 

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 

förening skall fortlöpande ombesörja uppdateringen av funktionärer och 

kontaktpersoner via Årsrapporteringen. Vi har nu dubbelkollat mot 

inlämnade uppgifter i årsrapporten och ändrat till det som är angivet, 

annars står de gamla uppgifterna kvar till föreningen anmäler rätt uppgifter. 

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

 

Styrelsen önskar alla en skön sommar!  
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