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Styrelsemöten, distriktsstämma och förbundsstämma 
2015 har varit ett händelserikt år för Gävleborgs bygdegårdsdistrikt. Vi har haft sex stycken 

styrelsemöten utöver distriktsstämman i Borr, Ljusdal. Styrelsemöten har vi försökt att lägga 

på olika bygdegårdar i länet. Valberedning har deltagit vid ett möte. 

Vid årets förbundsstämma i Lundsbrunn, Skaraborg, deltog 4 ombud. 

 

Ny förening 
Långheds bygdegård, Alfta, Ovanåkers kommun. 

 

Nätverksträffar 
Distriktsstyrelsens ambitioner är att alla bygdegårdsföreningar i distriktet ska ha upprättat 

kontakt med respektive kommun. Som ett led i detta arbete arrangerar distriktet 

nätverksträffar varje år. Under 2015 hölls två kommunträffar.  

På årets nätverksträffar deltog representanter från Studieförbundet Vuxenskolan, kommunerna 

och bygdegårdarna.  

 

Skadeförebyggande arbete 
Under året har distriktsstyrelsen informerat om möjligheten att installera vattenfelsbrytare och 

larm i bygdegårdarna samt vilka fördelar det innebär. Vid varje kommunträff har frågan lyfts 

samt att information delgivits vid besök hos föreningarna.  

 

Förbundsstämman 2016 
Förbundsstämman 2016 kommer att läggas i Hudiksvall, arbete pågår för att kunna genomföra 

detta. Inbjudna att samverka på stämman har varit Studieförbundet Vuxenskolskolan, LRF, 

Riksteatern och Bygdegårdarnas Riksförbund. 

 

Litteraturprojekt 
I januari månad rullad en släpkärra runt till fem olika bygdegårdar i samband med projektet 

”Det är väl ingen konst att läsa”. Släpkärran innehöll mängder av böcker och möjligheterna att 

arrangera författarbesök och teaterföreställningar. Projektet landade väl och har resulterat i en 

del fortsatt verksamhet runt om i bygdegårdarna.  

 

Utbildningar och konferenser 
Styrelsemedlemmar har deltagit vid bygdegårdarnas Riksförbunds konferenser. 

-Distriktstyrelseintroduktion 

-Ordförandekonferens 

-Försäkringskonferens 

-Kulturkonferens  

 

 
 



Kultur 
Läsprojektet ”Det är väl ingen konst att läsa” avslutades.  

Bygdegården i Altorp, Högsgården, Byagården i Söräng, Bogården och Mobygården deltog i 

projektet på olika sätt.  

En kulturenkät skickades ut till föreningarna och den visade att nästan alla föreningar önskade 

att mer teater visas i våra bygdegårdar. 

Under året har information om aktuella kulturaktiviteter skickats ut till föreningarnas 

kulturansvariga och ordföranden.   

Inför vecka 43 erbjöds alla föreningar att boka en familjeföreställning med Teater Soja från 

Sundsvall. Föreställningen hette ”Esters semester” och erbjudandet var ett samarbete med 

Riksteatern.  

Under Kulturveckan, genomfördes även andra arrangemang.  

Folkteatern i Gävle visade sina föreställningar ”Jag kommer härifrån” och 

”Körsbärsträdgården” på flera av distriktets bygdegårdar. 

Några representanter deltog vid Utbudsdagen i Västerås den 14 februari. Det är en utbudsdag 

för scenkonst som arrangeras av Riksteatern. 

 


