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Hej Bygdegård! 

 

Föreningen årsmöte/-stämma 

Nu har distriktet haft sin årsstämma och troligen alla bygdegårdsföreningar. Om det till äventyrs 
finns förening/-ar som inte haft detta så rekommenderar jag att ni genomför detta snarast. 
Naturligtvis lägger pandemin hinder i vägen men den digitala tekniken är nu så enkel och spridd 
så det finns ingen anledning att inte använda denna. Distriktet har en licens för Zoom och kan 
låna ut denna. Likaså har SV tillgång till Zoom och där finns också hjälp till genomförandet av 
mötet. Hör av er till någon av oss för att diskutera hur man gör. 

 

Distriktets årsmöte/-stämma 

Distriktet har, som sagts ovan genomfört sin stämma. Det skedde via Zoom och i mötet deltog 15 
bygdegårdsföreningar representerade av 22 personer. Mötesordförande var Regionrådet Patrik 
Stenvard. Protokoll från mötet finns på distriktets hemsida. Mötet inleddes av ett utdrag av en 
föreställning av Skottes musikteater. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar fick vi ett föredrag 
om föryngring av våra föreningar genom Kristina Ernehed. Kristina kommer från 
Hembygdsrörelsen i Jämtland. Förutom detta innehöll programmet information från 
Riksförbundet (se nedan) samt information om en utomhusbio-turné som distriktet genomför i 
augusti (se nedan). Till nygammal ordförande valdes undertecknad. Övriga ledamöter 
presenteras på vår hemsida. 

 

Information från riksförbundet 

• Demokratiåret 2021 
• Studiecirkeln ”Motivera Ideella” 
• Landsbygdsutveckling 
• Årlig genomgång av fastigheten 
• Investerings- och tillgänglighetsbidrag 
• Ungdomsdiplom 
• Konstdeposition 
• Kostnadsfri hemsida 
• Lottprenumeration 

Bifogat finns detta i ett bildspel. 

 

Det riktade krisstödet 

Ett nytt krisstöd är på väg. Även denna gång lämnas det via Boverket. Information om ansökan 
kommer från Riksförbundet men redan nu vet vi att en förutsättning är att årsrapporteringen är 
gjord. Har ni inte gjort detta så gör det. Är det problem så be oss om råd och hjälp. 
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Upprop från Leader Hälsingland 

Hej! 

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny strategi för Utveckling Hälsingebygden (2023-2027). 
Genom strategin vill vi skapa förutsättningar för att låta vårt område nå sin fulla potential. För 
att nå framgång i strategiarbetet behöver vi dig, dina tankar, dina idéer och din lokalkännedom. 
Vi tror nämligen att det är du som bor och verkar på en plats, som bäst vet vad som behövs för 
att göra den platsen ännu bättre. 

Vi är glada och stolta över att du och din organisation är en viktig part i upprättandet av den nya 
strategin. Vi skulle därför behöva be dig om en tjänst. Nedan, i mejlet, finner du en länk till en 
web-enkät där vi samlar ihop svar på frågor gällande vår bygd. Vi är nyfikna på dina åsikter om 
hur vi ska utveckla vår bygd, men kanske vill du även att fler i din omgivning ska bidra i vårt 
arbete. Sprid i såna fall denna information vidare till fler intressenter.  

Vi skulle uppskatta om du kan ta dig tid att svara på medföljande enkät. Enkäten är anonym och 
tar ca 4-6 minuter att svara på. Den kommer ligga öppen under tiden 28 april till 19 maj 2021. 
Alla som vill delta, är välkomna att delta. 

Länk till enkät: https://forms.office.com/r/fGzQDdWd4x 

Vill du följa strategiarbetet löpande, besök https://strategi2023.utvecklinghalsingebygden.se/ 

Tack på förhand för din medverkan! 

Mats Tjernberg 

Verksamhetsledare Utveckling Hälsingebygden 

Tel: 070-180 38 86 

www.utvecklinghalsingebygden.se 

 

Spännande aktivitet under sommaren 

Odla lin med oss (På initiativ av Region Gävleborg) 

Att följa linets väg från frö till färdiga fibrer, är en spännande upplevelse! Vill du vara med i          
1 KVM LIN 2021? Du behöver en kvadratmeter mark, linfrön som du får genom oss och utskick 
med tips och råd hur du sköter din odling! (Det går att odla i krukor också, om du saknar lämplig 
mark). 

https://www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/hemslojd/aktuellt/1kvm-lin/ 

Min förhoppning är att många bygdegårdsföreningar deltar i detta 

 

Kommande utomhusbio-turné 

Under augusti kommer distriktet, tillsammans med regionen och riksförbundet, att genomföra 
en bioturné på femton bygdegårdar. Turnén är huvudsakligen fullbokad men någon plats kan 
finnas kvar. Mer info i bifogad fil. 

 

https://forms.office.com/r/fGzQDdWd4x
https://strategi2023.utvecklinghalsingebygden.se/
http://www.utvecklinghalsingebygden.se/
https://www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/hemslojd/aktuellt/1kvm-lin/
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Kommande styrelsemöten 

Distriktsstyrelsen har beslutat att framtida styrelsemöten ska vara öppna för alla medlemmar. 
Det innebär att medlem i distriktets medlemsföreningar är välkomna att lyssna på 
sammanträdet. Eftersom dessa, tills vidare, sker digitalt behövs en föranmälan med en 
mailadress. Utrustning som behövs är PC, ”padda” eller smartphone eller vanlig telefon. Nästa 
möte är 28 maj kl. 18.00. Information om möten finns på Facebook och hemsidan. 

 

Separata filer som bilaga till detta mail är: 

• Information från riksförbundet och 
• Information om bio-turnen 

Med detta ber jag och hela styrelsen att få önska en smidig återstart av verksamheten.  

Ingemar Sandehult 
Ordförande 


