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Hej Bygdegård! 

 

Krisstödet 

Möjligheten att söka det riktade krisstödet har öppnat och ansökan är öppen till 11 juni. 

Vårt kansli uppmanar alla att fylla i ansökan. Alltså även de föreningar som inte 

behöver ekonomiskt tillskott. Detta för att man ska veta att uppmaningen nått alla samt 
för att man ska förstå föreningarnas ekonomiska status över landet.. 

Hittills har (bara) 16 av våra 63 föreningar fyllt i ansökan.   

Söker gör man ex. via denna länk. https://forms.gle/U2u85t5KqBmbeB6P9 

Ett krav för att beviljas medel är att årsrapporteringen är gjord. Men det kravet finns ju 
redan i våra stadgar. 

Är ni osäkra om hur det går till så gå in på Förbundets hemsida. 

 https://bygdegardarna.se/om-oss/information-och-atgarder-angaende-covid-19/sok-
riktatkrisstod/ 

Är ni en ny förening 

Kontakta Bygdegårdarnas Riksförbunds kansli om ni saknar fasta kostnader från 2019. En 

prognos för 2021 eller fasta kostnader från 2020 kan ligga till grund efter överenskommelse. 

Distriktets ekonomi 

Bygdegårdsdistriktet har relativt god ekonomi. Trots det lever vi nu i ett ekonomiskt vaccum. 

Vår tidigare kassör sitter på alla handlingar och får inte iväg dem varför årets redocisning 

hänger i luften. Dessutom har föreningen sänt alla behövliga handlingar, för ändring av 

firmatecknare, till vår bank Swedbank men sju veckor efter vårt byte av firmatecknare är detta 

fortfarande inte registrerat. 

Verksamhet 

Efter att vi hittills närmast varit paralyserade av pandemin så börjar mycket att lossna. Just nu 

planerar vi för att genomföra den omtalade bioturnén på 14 bygdegårdar i augusti. Mer info 

kommer i press och sociala medier. 

Vi hoppas att alla passar på att putsa och feja på sina bygdegårdar och genomföra 

”Systematiskt Brabdskyddsarbete” samt studiecerkeln ”Säker föreningsgård”. Den senare 

stöttas av Studieförbundet Vuxenskolan och material för båda finns på kansliet hemsida. 

 Vi kommer att utlysa nominering till Årest bygdegård i distriktet. 

 Vi kommer att utlysa nominering till Silvernålen 

 Vi kommer att ha flera temakvällar (troligen digitala) med bl.a. inriktning på 

föryngring av styrelse och medlemmar 

https://forms.gle/U2u85t5KqBmbeB6P9
https://bygdegardarna.se/om-oss/information-och-atgarder-angaende-covid-19/sok-riktatkrisstod/
https://bygdegardarna.se/om-oss/information-och-atgarder-angaende-covid-19/sok-riktatkrisstod/


Gävleborgs 

Bygdegårdsdistrikt 

 

 Vi kommer att försöka introducera ett projekt med ungdomsinriktning som ska pågå 

hela nästa år. 

 Vi kommer att försöka genomför ett ”skrivarprojekt” i syfte att få fler att ”våga” 

skriva om vår verksamhet. 

 Vi kommer att ha utbildning för att öka antalet administratörer på hemsida Facebook 

och övriga sociala medier 

 Vi kommer att delta i ungdomsprojektet och kulturveckan vecka 43 

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 3 augusti via Zoom. Vill du vara 

med så anmäl detta i god tid till marie.sandehult@gmail.com 

Slutligen 

Om det finns intresse att sända möten digitalt så har SV mobil utrustning för detta. 

 

Med önskan om en aktiv, solig och Coronafri hemester 

 

Gävleborgs bygdegårdsdistrikts styrelse 

Ingemar Sandehult 

Ordförande 
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