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Hej Bygdegård! 

 

Så är vi då inne i ett helt nytt verksamhetsår. Bygdegårdsdistriktet har haft sin 
stämma och denna skedde digitalt. Praktiskt med tanke på att dagen överraskade 
med massor av snö. I och med detta har föreningen fått en nygammal styrelse. Kvar 
är Ingemar Sandehult (ordf.), Lena Zettersten (f.d. ersättare och ny kassör), Marie 
Sandehult (sekr.), Harry Tunong (ledamot) och Ingrid Tunong (ersättare).  Ny är 
Febe Orest (ledamot).  

Årets bygdegård 

Även om det senaste året inneburit begränsad verksamhet för många så har distriktet bjudit in 

till att nominera sig till årets bygdegård i Gävleborg. Denna gång fick vi fem nomineringar: 

Högsgården Bygdegårdsförening, Barkhyttan byalag, Västerbackens bygdegårdsförening, 

Långheds bygdeförening samt Mo Bygdegårdsförening. Samtliga föreningar har uppfyllt 

formkraven för att få delta och alla är väl värda utmärkelsen. Trots det ska någon vinna och 

denna gång blev det Västerbackens bygdegårdsförening. Grattis! 

Förutom äran får föreningen ett diplom, två skyltar som förkunnar att man är årets 

bygdegårdsförening samt en teaterföreställning som framförs av Riksteatern.. 

Jury har varit två representanter från förra årets vinnare, Enånger, genom Marie och Ingemar 

Sandehult samt distriktets revisor Bo Beijergård. 

Även nästa år kommer detta att ske. Uppgift om hur man gör hittar ni på distriktets hemsida 

under ”Aktiviteter” respektive på kansliets hemsida under ”Föreningsarbete”. 

Inför Årets bygdegård 2023 

Distriktsstyrelsen har en vision att alla föreningar ska kunna bli årets bygdegård och för att 

hjälpa till erbjuder vi en serie utbildningstillfällen som heter just ”Årets bygdegård”. Det ställs 

inga krav att man nominerar sig eller ens har en önskan att nominera sig men allt som lärs ut 

är till nytta för varje bygdegårdsförening. Utbildningen är kostnadsfri och de föreningar som 

genomför den får en gratis filmvisning av distriktet. Mer information kommer att läggas upp 

på distriktets hemsida under ”Aktiviteter”. 

Bio turné 

Förra året genomfördes en mycket populär utomhus bioturné. Även i år har vi erbjudits att 

göra detta men det kommer inte att bli av. Tanken var att planera för sju speldagar men detta 

fordrar två personer som kan sköta tekniken och köra runt utrustningen. Trots att vi kollat 

med alla 63 föreningar så har vi inte lyckats uppbåda detta. Turnén blir alltså inte av. 

Årsstämman 

Beslut som togs på stämman var att medlemsavgiften för föreningarna från 2023 ska höjas till 

500 kr. 

https://bygdegardarna.se/gavleborg/aktiviteter/arets-bygdegard-2021/
https://bygdegardarna.se/foreningsarbete/arets-bygdegardsforening/nominera-har/
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Även riksförbundet ska hålla stämma och det kommer att bli 4-5 juni i Älmhult. Hittills 

föreslagna stämmoombud är Ingemar Sandehult, Febe Orest och Börje Nordfeldt. Ytterligare 

en kan delta på distriktets bekostnad men anmälan måste ske senast 20 april till undertecknad. 

Distriktsstyrelsen 

Distriktet är mellanledet mellan föreningarna och Riksförbundet.. Vi försöker lära känna våra 

föreningar och vara ett stöd för föreningarna både vad avser problem och utveckling. 

Det är svårt att hitta intresserade medlemmar till distriktsstyrelsen och därför ber jag att varje 

förening funderar över om man kan bidra med något namn. Flera av oss börjar nu bli till åren 

och vi behöver nya ansikten. Arbetet är intressant och, förutom nyttan för medlemmarna, 

absolut till gagn för den egna föreningen. 

Ukraina  

Både riksförbundet och distriktet har framhållit bygdegårdarnas möjligheter att hjälpa till med 

bl.a. flyktingmottagandet p.g.a. kriget i Ukraina. Ännu har vi inte sett något större behov. 

Några föreningar är engagerade lokalt. Finns det ett behov av stöd så hör av er till 

distriktstyrelsen. 

Detta får bli avslutningen på detta medlemsmail. 

Med förhoppning om att alla når tillbaka till den omfattande verksamhet vi hade före 

pandemin och kriget. 

 

Ingemar Sandehult 

Distriktsordförande 


