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Hej Bygdegård! 

 

Normalt kommer medlemsmailet strax efter distriktsstyrelsen sammanträde. Denna 
mail är helt fristående eftersom vi behöver vädra en del frågor. 

Återstart av bygdegårdsverksamheten 

Distriktet har bjudit in till tre tillfällen när vi håller utvecklings- och inspirationsdagar. 
En träff har genomförts i Söräng och de två träffarna  i Hög och Barkhyttan är 
inställda t.v. Dels på grund av pandemin men framförallt på grund av bristande 
anmälningar. Distriktet har 63 bygdegårdsföreningar. Av dessa har sammantaget 
sex stycken visat intresse för dessa utvecklings- och inspirationsdagar. Trots att de 
ligger vid olika tidpunkter och fördelade geografiskt över distriktet. Kanske är man 
orolig för att träffa andra under pandemin men då måste man fråga sig varför 
endast ett fåtal visat intresse för de digitala föreläsningarna ”Hur får vi med de ideella 
i föreningslivet” respektive ” Våga skriva”. Båda med professionella föreläsare. Båda 
blev vi tvungna att ställa in p.g.as. för få intesserade. 

Årets bygdegård 

Även om verksamheten varit låg detta år så vill distriktet premiera den bygdegård som 

utmärkt sig med det bästa arbetet. Vi vet att de finns flera som varit aktiva. Nominera gör man 

själv. Anmälningstiden går ut sista januari och hittills har……ingen nominerat sig. Är det 

ointressant eller….?  

Uppgift om hur man gör hittar ni på distriktets hemsida under ”Aktiviteter” respektive på 

kansliets hemsida under ”Föreningsarbete”. 

Premiering av förtjänta medlemmar 

I vissa lägen vill man premiera någon medlem. Antingen för gjorda insatser, för långt 

medlemskap eller av någon annan anledning. Via distriktet finns två möjligheter: diplom eller 

silvernålen. Diplom kan delas ut av den egna styrelsen och beställs här. Silvernålen delas ut 

av distriktsstyrelsen efter nominering från respektive förening. Regler återfinns här. Hittills 

har ingen föreslagits till silvernålen. 

Bio turné 

I somras genomförde vi en utomhusbio-turné på 14 bygdegårdar. I år får vi möjlighet att göra 

det igen. Filmen visas utomhus på en 24 kvm stor filmduk och med en riktig ljudanläggning. 

Nu vill vi veta om det finns intresse för detta. Priset är 1 000 kr för en kväll. Då ingår allt 

inklusive pop corn. Är din förening intresserad så meddela mig. Absolut senast sista februari. 

Dessutom vill jag höra om det finns någon/några som kan genomföra turnén mot betalning. 

Finns intresse så kontakta mig. Jag kan beskriva detaljerna. 

 

https://bygdegardarna.se/gavleborg/aktiviteter/arets-bygdegard-2021/
https://bygdegardarna.se/foreningsarbete/arets-bygdegardsforening/nominera-har/
https://www.google.com/url?q=http://bygdegardarna.se/webbshop&sa=D&source=editors&ust=1634477683818000&usg=AOvVaw3qOvC1iVWD4kfMZ_Lbjc-V
https://bygdegardarna.se/wp-content/uploads/2020/12/regler-for-utmarkelser.pdf


Gävleborgs 

Bygdegårdsdistrikt 

 
 

 

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. 

Även distriktsstyrelsen har ett årsmöte där vi väljer in nya styrelsemedlemmar för nästa 

verksamhetsår. 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. Är 

du eller någon intresserad av att delta i distriktets arbete så kontakta mig. 

Årsmöte 

Det är dags för årsmöte i alla våra föreningar. Är ni det minsta tveksamma till att hålla ett 

fysiskt möte så gör det digitalt. Har ni inte tillgång till något digitalt mötesverktyg så kan ni 

låna distriktets licens. Det är gratis och enkelt. Även här så hör ni av er till mig. 

 

Med förhoppning om ett aktivt distrikt 

 

Ingemar Sandehult 

Distriktsordförande 


