Gävleborgs
Bygdegårdsdistrikt

Hej,
Nu är distriktsstyrelsen tillbaka i arbetsselen och planerar för en mängd aktiviteter.
Höstens stora aktivitet brukar av tradition vara våra nätverksträffar som i dagsläget känns
olämpliga att genomföra, och styrelsen har därför beslutat att istället ersätta dessa med fyra
digitala tematräffar.

De digitala träffarna kommer att genomföras under vecka 40, enligt följande;
måndag 28 september

Ungdomsverksamhet

tisdag 29 september

Kultur

onsdag 30 september

Försäkring – skadeförebyggande

torsdag 1 oktober

Hemsidor och sociala medier

För mer information om innehållet, se bifogad fil. Ni får anmäla hur många ni vill till vilka träffar
ni vill, men det är viktigt att vi får in anmälan, då länk till respektive temamöte bara kommer att
skickas till de som har anmält sig.

Ni får all information om uppkoppling i god tid innan mötet, det enda som ni behöver försäkra er
om är en dator med internetuppkoppling, samt ljud och mikrofon.

Anmälan sker till marie.sandehult@gmail senast 23 september.
För mer info om programmet – se hemsidan https://bygdegardarna.se/gavleborg/varverksamhet/digitala-tematraffar-vecka-40-2020/ som uppdateras allteftersom alla detaljer blir
färdiga.

Musikteater i bygdegårdar
De bygdegårdar som tycker att det skulle vara skoj att ha en föreställning hos sig och som vill ha
uppbackning och stöd, kommer att kunna få det av Skottes producent Eva Janstad. Mer
information om detta kommer på den digitala träffen avseende kultur den 29 september då Eva
kommer att medverka. Vi kommer även, inom kort att skicka ut mer information kring denna
möjlighet.

Årets Bygdegård
Årets bygdegård 2019 blev Enångers Bygdegård, både på distrikts- och riksnivå. Snart är det
dags för nomineringar inför Årets Bygdegård 2020. Det är hög tid att börja fundera på vad er
bygdegård har gjort under detta speciella Corona-år. Det är möjligt att nominera både sin egen
gård och andras. Mer information kring detta kommer under hösten.
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Hemsidor
Inför sommaren skickades ett brev/mail ut till alla föreningar som i dagsläget saknar en länk
från förbundets hemsida till en egen hemsida. Responsen var mycket positiv, men nu gäller det
att det blir någon aktivitet också. Distriktet har beslutat om ett stimulansbidrag på 2000:- till de
föreningar som idag saknar en hemsida och nu tar tillfället i akt att skapa en sådan med hjälp av
förbundets mallar och distriktets support.

Framtiden
Redan nu är det hög tid att börja inventera inför nästa distriktsstämma och de val som då ska
göras. Distriktet behöver förstärka styrelsen och hitta fler nya intressenter.
Fundera gärna om ni har någon/några som kan vara intresserade av att arbeta på distriktsnivå –
det gynnar även den egna lokala föreningen.

Vad jobbar distriktet med nu?
I år har vi satsat en hel del energi på att inventera våra gårdar, för att se var våra insatser gör
mest nytta och för att kunna prioritera våra insatser.

Med vänlig hälsning

Ingemar Sandehult
Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt

