
Kort från distriktsstämman 
Årets distriktsstämma var förlagd till Bäckegården. Vi hälsa-
des välkomna av deras ordf. Lennart Jonasson. De efterföl-
jande stämmoförhandlingarna leddes på ett förtjänstfullt sätt 
av MayLis Svensson Bäckefors. 
Förbundsledamot Benny Jansson Torsö, informerade om 
arbetet med förbundets Idégrund och de stadgeändringar 
som kommer upp på förbundsstämman. 
Som ny ordförande i distriktet valdes Christer Gyllander. 
Carina Blomqvist Liljegren som undanbett sig omval på 
grund av flytt till Värmland, avtackades med blommor. Som 
ny ersättare i styrelsen kan vi hälsa Ingrid Ljunggren,  
Åsbräcka Lilla Edet. 
På stämman väcktes även i år frågan om bidrag till installat-
ion av solceller. Anskaffning av Hjärtstartare var en annan 
fråga, dessa frågor kommer informeras om 28 okt. i 
Bokenäs Bygdegård. 

Förbundsstämman 1–2 juni Värnamo  

Jönköpings distrikt 

Från distriktet deltog 5 ombud i stämman vars motto var 

”Bygdegårdarna samlar Sverige” Läs Nyhetsbrev nr 6, så 

får ni en bra inblick i stämman, där finns att läsa om de nya 

stadgarna för förening och distrikt samt nya Idégrunden för 

Bygdegårdarnas Riksförbunds arbete.  

Kommande bygdegårdsträffar 

28 okt. kommer en infoträff hållas i Bokenäs Bygdegård 

med temat ”Solceller och Hjärtstartare” Inbjudan kommer. 

Hemsida 

Nya Hemsidan är nu klar sedan årsskiftet, men vi ser att många 

föreningar inte riktigt är uppdaterade ännu. Som hjälp med 

detta kommer vi under hösten anordna ”Workshops” i hemsida 

arbetet, första träffen blir i Stala Bygdegård 10 okt. Inbjudan 

kommer. 

Kultur / arrangörsstöd 

Det är fortsatt efterfrågan på arrangörsstödet. 

Ansök i god tid, samt redovisa senast en månad efter arrange-

manget. 

 

Bilagor: 

Adressförteckning 

Stämmoprotokoll 

Förteckning över bygdegårdar som ej fullföljt rapporteringen 

 

www.bygdegardarna.se/vastra 

Sommarbrev från Västra distriktet 

Juni 2019 

Utsändes till ordförande ,sekreterare eller kassörer i våra bygdegårdsföreningar 

Som uppmanas att sprida informationen vidare 

Förbundets Nyhetsbrev 
I senaste brevet (nr 6) kan du läsa om ”Utökat skadedjursav-
tal” Ungdomsrådet tipsar om ”Ungdomsdiplomet” och 
Jubileumserbjudande från Landlotten samt en del annat. 

Försäkringsnyheter 
På förbundets hemsida kan du läsa om: 
 ”Säker föreningsgård” där föreningen efter certifiering er-
håller förutom kunskap en belöning i form av en självrisk-
check (värde 9300 kr) samt en engångsrabatt på 20% av 
årspremien. Missa inte detta! 

75 års jubileum Bygdegårdarnas 

Riksförbund 
Kulturresan får i år lämna plats åt ett jubileum, som kommer 
att firas någonstans i distriktet under hösten, inbjudan kom-
mer. 

1-2 september Bondens och 

skogens dagar på Backamo 

Du möter oss som vanligt där. Vi finns vid ”Lilla Bygdegår-

den”.  

Vi saknar 

Även i år saknas ett antal årsrapporter. Viktigt att man i 

första hand sänder in rapporten med föreningens styrelse och 

dess adresser, så informationen vi och förbundet sänder ut 

kommer till rätt person. Nytt i årets rapportering är att man 

skall klarmarker sina rapporter, görs inte detta kvarstår före-

ningen som ej rapporterad. Kolla med er kassör om rappor-

ten är insänd och klar markerad. Behöver du hjälp kontakta 

Inga-Lena, på Västra Bygdegårdsdistriktet. 0304-223 30, 

072 223 30 33. Bif. en lista på föreningar som ej är klarmar-

kerade. 

En sommarhälsning 

Tack för förtroendet att jag blev vald till ordförande för 

Västra bygdegårdsdistriktet. Under det kommande året får vi 

arbeta tillsammans för bygdegårdarna i vårt område. Det 

känns både utmanande och spännande.  

Jag önskar er alla en skön och avkopplande sommar.  

Allt Gott 

Christer Gyllander 


