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Styrelsemöten, distriktsstämma och förbundsstämma 
2016 har varit ett händelserikt år för Gävleborgs bygdegårdsdistrikt. Vi var värddistrikt för 

Bygdegårdarnas Riksförbunds förbundsstämma som i år hölls i Gävleborg. Vi fick mycket 

positiv feedback och återkoppling för vårt arrangemang. Svårslagen entré gjordes av vår 

ordförande som kom in på scenen på sin motorcykel och hälsade välkommen till Gävleborg. 

Förutom förbundsstämman som tog mycket tid och energi med flera möten så har vi haft fem 

stycken styrelsemöten. Årets distriktsstämma hölls på Vallsta bygdegård i Bollnäs kommun . 

Alla styrelsemöten har varit förlagda på olika bygdegårdar i länet. Valberedning har deltagit 

vid ett möte. Vid årets förbundsstämma i Hudiksvall, Gävleborg, deltog 4 ombud. Flera från 

distriktet var engagerade som funktionärer. 

 

Ny förening 
Ålbo byförening, Gävle kommun. 

 

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

kontakt med respektive kommun. Detta jobbar vi med genom att bjuda in till så kallade 

nätverksträffar. Vi inbjuder inte bara in kommunala tjänstemän utan även politiker till 

träffarna. Under 2016 hölls tre kommunträffar. Gästriklands träff var vi tyvärr tvungna att 

ställa in på grund av för få anmälda deltagare. Vi tror att alla inte nås av kallelserna och 

uppdaterar därför vårt adressregister. 

På årets nätverksträffar deltog representanter från Studieförbundet Vuxenskolan, kommunerna 

och bygdegårdarna, samt Länsstyrelsen, Folkteatern, Utveckling Hälsingebygden och 

projektet Occupy bygdegården.  

 

Media 
Reportage angående Landsbygdsprogrammets brister har gjorts av Hela Hälsingland och 

påvisat problemen kring ansökningsförfaranden och brist på medel i projektet samt 

personalbristen på länsstyrelsen för att hantera ansökningarna. 

 

Distriktssamarbete. 
Kontakter med Dalarna och Västernorrlands bygdegårdsdistrikt, samt Västra distriktet har 

tagits i frågan om landsbygdsprogrammet. Kontakt med Västra distriktet har också varit 

aktuellt i samband med att de ska vara värdar för förbundsstämman 2017.  

 

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

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

samt att information delgivits vid besök hos föreningarna.  

 

 

 



Utbildningar och konferenser 
Styrelsemedlemmar har deltagit vid Bygdegårdarnas Riksförbunds konferenser. 

- Distriktstyrelseintroduktion 

- Försäkringskonferens 

- Kulturkonferens  

- Ordförandekonferens 

 

Distriktet har hållit träffar för frågor om tillstånd i Hudiksvall och Bollnäs samt en 

basutbildning i styrelsearbete på Högsgården Hudiksvall. 

 
Kultur 
Kultur har varit en stående punkt på Distriktets styrelsemöten. 

Aktuella kulturaktiviteter, har vidarebefordrats ut till kulturombud och ordföranden. 

Distriktet var representerat vid såväl Bygdegårdarnas Riksförbunds utbudsdag i Västerås den 

13 februari, som Riksteatern Gävles utbudsdag med målgruppen barn och ungdom den 12 

april.  

Under både den egna distriktsstämman och den nationella förbundsstämman presenterade 

distriktet uppskattade kulturinslag. På distriktsstämman den 9 april fick vi ta del av den 

uppskattade gruppen Tur och Tons visor. Medan vi fick ta del av såväl nationell som regional 

och lokal kultur under förbundsstämman i Hudiksvall 3-5 juni.  

Distriktet har också deltagit med representanter vid både Folkteaterns premiär utav 

”Framtiden i mig” på Ljusne Folkets Hus den 2 april, samt vid ett möte med länets 

teaterföreningar den 10 maj. Mötet var sammankallat av Folkteatern Gävle.  

Ett teaterprojekt i samarbete med SV, Riksteatern och distriktet var tänkt att startas. 

Representanter från de tre samverkande organisationerna träffades några gånger, det skrevs en 

projektplan och undersökning gjordes om ekonomin. Målgruppen var barn och ungdom, det 

var det önskemålet som framkommit i en tidigare kulturenkät. Projektet strandade pga av 

liknande aktivitet var planerad från BR- Den rullande Bygdegården och Occupy 

Bygdegården.  

På höstens nätverksträffar informerade Folkteatern Gävle om aktuell verksamhet och 

möjlighet för bygdegårdarna att få ta del av den.  

BR och bygdegårdarna Backa, Enånger, Norrdalen och Sågtäkten har under hösten påbörjat 

ett konstsamarbete. Dessa bygdegårdar får låna konst  av BRs konstsamling och även hjälp att 

hänga konsten på bästa sätt utifrån respektive bygdegårds förutsättningar. Vernissage kommer 

att ske i början på året 2017. 


