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Hej Bygdegård! 

 

Snön smälter och våren gör tydliga anspråk på att få vår uppmärksamhet. 

Liksom i mitt förra utskick vill jag börja med positiva nyheter. 

 

Distriktet 

Bygdegårdsdistriktet har fått ytterligare en medlem i Lindegården. Det innebär att distriktet 
nu omfattar 62 föreningar och att Hudiksvalls kommun nu har 17 föreningar anslutna till 
riksförbundet. 

 

Distriktets medlemsavgift 

Vid förra utskicket av medlemsmailet saknade distriktet medlemsavgift från åtta föreningar. 
Tre av dessa har nu rättat till detta så kvar är fem obetalda. 

 

Det riktade krisstödet 

Det riktade krisstödet till bygdegårdarna gav ju ca 1,6 miljoner kr till Gävleborgs 
bygdegårdsföreningar. Förutom detta har nu distriktet fått ytterligare drygt 13 000 kr från 
riksförbundet. Det innebär att så snart tillfälle ges kommer distriktet att förstärka sitt stöd 
till medlemsföreningarna. 

 

Krisstöd till det ideella kulturlivets föreningar 

Riksförbundet skriver i sitt nyhetsbrev att det nu är möjligt att söka stöd för kuturprojekt 
och kulturverksamhet. Läs mer och ansök: www.ideellkultur.com/kris2021 

 

Krisstöd från Kulturrådet 

Stödet för inställda och uppskjutna kulturevenemang mellan 1 okt och 31 dec 2020 har 
öppnat. 

Läs mer och ansök: www.kulturradet.se/krisstod-till-kulture-1. 

 

Årsrapporteringen 

När nu den ena föreningen efter den andra haft årsmöte så är det dags att årsrapportera. 
Det sker digitalt  
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Det gör ni via: https://fms.bygdegardarna.se//bgr/index.php 

Sidan är stängd p.g.a. uppdatering men den öppnar nu vecka 10. Missa inte det! 
Rapporteringen ger riksförbundet förhandlingsunderlag samtidigt som den krävs för att 
kunna söka vissa bidrag. Dessutom redovisas föreningens ledamöter här och det är 
underlag för utskick från kansli och distrikt. 

 

Kommande årsmöten 

Den rådande pandemin innebär ett stort antal restriktioner. Däribland får vi inte hålla 
fysiska årsmöten med fler än åtta personer närvarande. 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. SV hjälper också till via Ellinor 
Lundström (0270-428 821). Kontakta henne om ni vill ha utbildning i digitalt möte eller 
andra frågor om hur man organiserar ett sådant möte. Ni är också välkomna att kontakta 
mig eller någon i distriktsstyrelsen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.  

 

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 (marie.sandehult@gmail.com), 070-334 81 26). All info om 
årsmötet läggs ut på distriktets hemsida (https://bygdegardarna.se/gavleborg/Gävleborgs 
bygdegårdsdistrikt). Vi vill att så många som möjligt deltar. Mötet kommer att innehålla 
minst ett intressant föredrag. 

 

Ny styrelse 

För att distriktets verksamhet ska ge så många fördelar som möjligt krävs att vi har en bra 
sammansättning av styrelsen. På årsmötet utses alla representanter. Har ni möjlighet att 
föreslå någon representant från den egna föreningen så gör det. Föreningen lokalt har stor 
nytta av detta. Dels är det lättare att lyfta egna frågor och önskemål men också snabbare att 
få den information som hanteras på distriktet. I år kommer vi har särskild representation 
från tre andra, intressanta, föreningar. Missa inte detta. 

 

Arrangörsskapsutbildning 

Riksteatern arrangerar, tillsammans med Region Gävleborgs kulturutveckling, en 
seminarieserie för arrangörer. Det kommer att vara vid tre tillfällen och deltagarna väljer 
om de vill vara med en eller flera tillfällen. Serien sker över Zoom och är en timme per träff. 
Anmälan till: agneta.svens@riksteatern.se. 

Detta rekommenderar jag varmt. 

 

Boverksansökningar 
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Nu återstår bara en sak att redovisa. 

Nu får Boverket särskilt prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i 
områden som saknar närhet till offentlig och kommersiell service. Detta kommer att gynna 
många bygdegårdar så funderar ni på att söka bidrag så gör det nu. 

 

 

Missa nu inte att anmäla deltagare till distriktets stämma och framför allt anmäl en lämplig 
representant till distriktets styrelse. Det kommer att löna sig. 

 

Med detta vill jag och hela distriktsstyrelsen önska ”glad snösmältning” och ”håll ut”. 

Ingemar Sandehult 

Ordförande 

 


