Gävleborgs
Bygdegårdsdistrikt

Hej Bygdegård!

Krisstödet
Innan sommaren tog 1082 medlemsföreningar chansen att söka riktat krisstöd via
Bygdegårdarnas Riksförbund. Arbetet med att rätta och kontrollera vissa ansökningar har tagit
mer tid i anspråk än planerat, vilket innebär att förbundsstyrelsen inte kommer kunna fatta något
beslut i frågan i augusti. Beslut sker istället på deras möte den 17-18 september och kommer
därefter meddelas och utbetalas till föreningarna.

Verksamhet
Efter att vi hittills närmast varit paralyserade av pandemin så börjar mycket att lossna. Under
augusti genomförde distriktet den omtalade utomhusbioturnén. Film visades på 14
bygdegårdar. Ibland utomhus och ibland (beroende på väder) inomhus. Bygdegårdarna hade
själva valt film bland fem olika spelfilmer. Alla var mycket uppskattade. Tillsammans med
filmerna poppades popcorn i en nyinköpt popcornmaskin. Minsta publiken var 12 personer
och största 135. Alla bygdegårdar har möjlighet att själva visa film och poppa popcorn. Hör
av er till mig så ger jag anvisningar.
•

Vi kommer att utlysa nominering till Årets bygdegård i distriktet.
Här har varje bygdegård möjlighet att nominera sig själv. Några enkla krav ställs och
den vinnande gården får, förutom ära och uppmärksamhet, en gratis föreställning av
Riksteatern.
Alla förutsättningar finns på distriktets hemsida.

•

Vi kommer att utlysa nominering till Silvernålen.
Denna är till för särskilt förtjänta medlemmar. Ex. för extraordinära insatser eller lång
och trogen ”tjänst”.
Alla förutsättningar finns på distriktets hemsida.

•

Vi kommer att ha flera temakvällar. I senare delen av oktober kommer Kristina
Ernehed att föreläsa om hur man arbetar för att dra till sig nya medarbetare till
styrelserna.

•

Vi kommer att försöka introducera ett projekt med ungdomsinriktning som ska pågå
hela nästa år.

•

Vi kommer att, tillsammans med SV, genomför ett ”skrivarprojekt” i syfte att få fler
att ”våga” skriva om vår verksamhet. En digital föreläsning på temat kommer att
hållas under demokrativeckan (V43).

•

Drygt 500 000 kronor har beviljats av de två miljoner Bygdegårdarnas Riksförbund fick
från Kulturrådet att fördela till kulturevenemang med yrkesverksamma kulturutövare.
Börja planera ert evenemang och sök stöd hos förbundet. Ni som vill delta i Skottes
teaterturné kan söka delfinansiering här.

Gävleborgs
Bygdegårdsdistrikt
Observera att det krävs att man deltagit i en digital arrangörskapsinformation för att få
söka medel. Sista tillfälle är 8 september. Bråttom alltså!!!

•

Kraven vid uthyrning av lokaler har skärpts. Nu läggs ett ansvar på uthyraren för att
hyrestagaren följer pandemirestriktionerna. Dels för detta men också för att undvika icke
demokratiska organisationer som hyresgäster rekommenderas att vi använder de
kontraktsförslag som finns på riksförbundets hemsida.

•

Föreningsutveckling för bygdegårdsföreningar kommer att genomföras under det
närmaste halvåret. Riksförbundet kommer i närtid att utbilda ”föreningsutvecklare” som i
sin tur ska hjälpa intresserade föreningar att utvecklas. För att få delta krävs att man
anmäler sitt intresse för att stimulera och utveckla den egna bygdegårdsföreningen. Mer
information kommer.

Nästa möte
Alla distriktets styrelsemöten är öppna för de föreningsmedlemmar som vill höra hur det går
till och vad som beslutas. Nästa möte kommer att vara den 29 september via Zoom. Vill du
vara med så anmäl detta i god tid till marie.sandehult@gmail.com
Slutligen
Om det finns intresse att hålla möten digitalt så har SV mobil utrustning för detta.

Med önskan om en föreningsaktiv, sensomrig och Coronafri höst

Gävleborgs bygdegårdsdistrikts styrelse
Ingemar Sandehult
Ordförande

