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Julbrev från Västra Distriktet 

December 2018 

Utsänd till ordförande, kassör och sekreterare i våra bygdegårdsföreningar, 

som uppmanas att sprida informationen vidare! 

Hej! Nu är det snart jul igen, ett år går så fort och mycket har hänt ute i våra bygdegårdar, 

som är den naturliga samlingsplatsen i bygden eller hur. ”Ropen skallade” att det fanns 

”Brandsläckare” till alla, men många bygdegårdar har ännu inte hämtat / fått någon, så nu 

kommer en ny chans: 16 dec. är ni välkomna till Erikstads Bygdegård, där Arne står be-

redd att dela ut till de bygdegårdar som ännu inte hämtat sin brandsläckare. Han bjuder 

samtidigt på Glögg o Pepparkaka. Missa inte detta! 

Här kommer lite info inför nästkommande år. 

Kommunvisa Bygdegårdsträffar 

Boka 9 mars, då kör vi nästa träff i Tösse Bygdegård, med b.la. Miljödiplomet på pro-

grammet. 

Årsrapportering 

En viktig rapportering som skall  inskickas till distriktet eller lämnas digitalt senast 15 

mars. Även om styrelsen är densamma, se över adresserna speciellt e-postadressen, då 

våra utskick till största delen går den vägen. Fel adress inga nyheter. Glöm inte att ansöka 

om Silvernålen, till någon som gjort stora insatser för sin förening. 

Distriktsstämma 2019 

Stämman kommer att hållas i Bäckegården Bäckefors 7 april. Glöm inte utse ombud till 

stämman på era årsmöten. Obs! anmälan till stämman är bindande. 

Kulturresan 2019 

Som vanligt blir det en kulturresa, resmål och tidpunkt är ännu inte klart. 

Hemsida 

Efter introduktionen av den nya hemsidan har vi sett att inte alla kommit igång på riktigt. 

Viktigt att ni laddar ner och spara från gamla sidan, det ni vill föra över till nya 

hemsidan. Efter 31 dec. försvinner den gamla sidan helt. Behöver ni hjälp kontakta Data 

avd. på förbundet 08-509 04 210.   

Kultur 

Arrangörsstöd finns att söka under 2019. Det går att söka ett förlustbidrag med högst 15 

000 kr  max tre ggr under ett år. Glöm inte söka i god tid, samt invänta svar om ansökan 

går igenom. Ev. frågor besvaras av Christer Gyllander. (christer@gyllan.se) 

Länkar med tipps på artister kommer att finnas på vår hemsida. 

Ungdomsdiplom 
Läs om Ungdomsdiplomet på nedanstående adress. 
https://bygdegardarna.se/wp-content/uploads/2018/09/ungdomsdiplom-infofolder.pdf 
 
Gå gärna in på distriktets hemsida https://bygdegardarna.se/vastra, där kommer vi fortlö-
pande ge er information om vad som är på gång i distriktet.  
 
Med hopp om ett lyckosamt Bygdegårdsår 2019, önskar vi er en 
 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 
            Distriktsstyrelsen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


