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Hej Bygdegård! 

 

Här är årets sista nyhetsbrev från bygdegårdsdistriktet. 

P.g.a. att vi haft ett så eländigt verksamhetsår vill jag börja med att redovisa några ljusglimtar. 

 

Försäkringspremien 

Riksförbundets fakturautskicket för 2021 är på väg med posten. För att minska det ekonomiska 
trycket på bygdegårdarna ges i år en rabatt på försäkringspremien med 10 procent. 

 

Distriktets medlemsavgift 

Dessutom har bygdegårdsdistriktet beslutat att inte ta ut medlemsavgift till distriktet för 2021. 
300 kr ytterligare i minskade kostnader. De gårdar som inte betalat avgift för 2020 kommer inte 
att få vår service 2021. Men om man betalar denna retroaktivt så gäller den även för 2021. 

 

Det riktade krisstödet 

Det riktade krisstödet till bygdegårdarna gav knappt 28 miljoner kr till riksförbundet. Av detta 
har 40 av våra 61 gårdar rapporterat förlust och dessa gårdar får nu dela på ca 1,6 miljoner kr. 
Grattis! 

 

Kommande årsmöten 

Den rådande pandemin innebär ett stort antal restriktioner. Däribland får vi inte hålla fysiska 
årsmöten. Trots det är vi skyldiga att genomföra dessa. Hjälp finns att få. Distriktet disponerar 
en licens av programmet Zoom. Här är det enkelt att genomföra möten. Alla gårdar med 
medlemskap i distriktet får låna detta program gratis för att genomföra sina årsmöten. Hör av er 
till mig för information och bokning. 

 

Distriktets årsmöte 

Distriktet kommer att ha sitt årsmöte 17 april kl 10.00-14.00. Naturligtvis via Zoom. För att 
delta anmäler man sig i förväg. Mer info kommer. 

 

Nya styrelsemedlemmar 

På årsmötet ska vi utse nya representanter till distriktets styrelse. Se till att anmäla medlemmar 
från din förening. Föreningen lokalt har stor nytta av att ha en representant i distriktsstyrelsen. 
Missa inte detta. 
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Årets bygdegård 

På årsmötet utses också årets bygdegård i distriktet. Man får gärna nominera sig själv. 
Nominering görs via denna länk. https://bygdegardarna.se/gavleborg/aktiviteter/arets-
bygdegard-2020/ Förutom äran får vinnaren en föreställning av Riksteatern. Missa inte detta! 

 

Utfästa bidrag 

Distriktet har, under året, utfäst två bidrag. Ett bidrag på 2 000 kr till alla bygdegårdar som inte 
har en hemsida och som före årsskiftet producerar och driftsätter en sådan. Röstagården är den 
enda gård som hittills gjort detta. Dubbelt grattis till er! 

Dessutom ett bidrag på upp till 10 000 kr till den gård som önskade genomföra en 
kulturaktivitet men inte vågade av ekonomiska själ. Ansökningstiden gick ut 201210 utan att 
någon ansökan inkommit. 

 

Boverksansökningar 

 

Nu återstår bara en sak att redovisa. Gävleborgs bygdegårdsdistrikt har, i år, fem gårdar som 
sökt bidrag från Boverket. Med det ligger vi, tillsammans med Skaraborg, i topp vad gäller 
ansökningar per distrikt. Hoppas alla får de sökta bidragen. 

Med detta vill jag och hela distriktsstyrelsen önska en 

God Jul och ett Bättre nytt År. 

Ingemar Sandehult 
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