
           

Bygdegårdarna samlar Sverige! Besök www.bygdegardarna.se  
där finns allt du behöver för din bygdegårdsförening och alla andra 1 456 bygdegårdar  
anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Gilla BR på facebook! Bygdegårdsaktiva!  

        Medlemsföreningar i Jämtlands läns bygdegårdsdistrikt 
INBJUDES till Distriktsstämma 

Tid:              lördag den 22 april 2023 kl. 10.00 - 15.00 
OBS! NY PLATS:      Ås Föreningshus, Ås, Krokoms kommun 
                
Utförligt program och årsmöteshandlingar skickas till alla anmälda ombud  
ca två veckor innan stämman.  

Ombudsanmälan, två ombud för varje medlemsförening, sker till sekreterare Margita  
Gustafsson, senast den 27 mars på mail margita@norlbygda.com eller tel 070-235 13 04 

Kaffe och lunch serveras under dagen! Vi bjuder på den mycket hyllade och unika dock-
&musikteaterföreställningen PRIMUS för vuxna av/med Martin Johansson från BRs Kultur-
bygdsturnén i Jämtland! Mer info https://undantaget.org/forestallningar/primus-1.html 

Vi behöver nomineringar till Valberedningen från er föreningar. Kontakta valberedningens 
sammankallande, Martin Axelsson, 070-346 64 27, korste@hotmail.com eller  
Distriktsordförande Maria Anstett-Rim, 070-224 51 58, maria.anstett-andersson@live.se 

BR:s Förbundschef, Kenneth Lundmark gästar stämman även Linda Åkergren, verksamhets-
utvecklare Studieförbundet Vuxenskolan, presentation och Samarbete med SV. 
Investeringsstöd till samlingslokaler via Boverket, erfarenhetsutbyte från Ovikens bg,  
Orrgården från deras ombyggnationer, kök, solceller  mm. 

För mer info 
besök gärna distriktets hemsida www.bygdegardarna.se/jamtland 

gilla/följ oss på  https://www.facebook.com/Jamtlands-bygdegardsdistrikt 

VÄLKOMNA till en givande och underhållande distriktsstämma! 

/Maria Anstett-Rim/ 
 Distriktsordförande            

Distriktsordförande Maria Anstett-Rim, Marielundsvägen 11, 831 46 Östersund 
maria.anstett-andersson@live.se 070-224 51 58 

http://www.bygdegardarna.se/
https://www.facebook.com/bygdegardarna
https://www.facebook.com/groups/1383413952010013
https://undantaget.org/forestallningar/primus-1.html
mailto:korste@hotmail.com
mailto:maria.anstett-andersson@live.se
http://www.bygdegardarna.se/jamtland
https://www.facebook.com/J%2525C3%2525A4mtlands-bygdeg%2525C3%2525A5rdsdistrikt-108423679248712
mailto:maria.anstett-andersson@live.se


Årsmöte 2023 
-Distansmöten Läs mer på: https://bygdegardarna.se/foreningsarbete/distansmoten 
Nytt år innebär att det är dags att planera inför årsmötet i bygdegårdsföreningen.  
BR har samlat ihop material och dokument som är bra att ha inför årsmötet. 
https://bygdegardarna.se/materialbank/arsmote/ 

Årsrapportera & var med i utlottningen av konstdepositioner till din förening! 
Efter årsmötet ska föreningar och distrikt rapportera in uppgifter om föreningen, verksamhet, 
ekonomi och valda funktionärer, till förbundet. Era rapporter har stor betydelse för förbundets 
utveckling. All service från Bygdegårdarnas Riksförbund och all påverkan på samhället för 
stöd till allmänna samlingslokaler bygger på de uppgifter vi har från er i föreningarna. Med 
rätt kontaktuppgifter når vi ut med information till rätt personer. E-postadresser är viktiga då 
merparten av kommunikationen sker digitalt. Vi ser helst att alla som har möjlighet rapporte-
rar in sin verksamhet digitalt men det finns också blanketter att beställa från kansliet.  
Du hittar årsrapporteringen här  >>https://bygdegardarna.se/foreningsarbete/forening/arsrap-
portering/ 

Årsrapportering – logga in
För att komma till inloggningen klicka på https://fms.bygdegardarna.se/fmi/webd/Bgr_rap-
port, välj förening i rutan för inloggning, fyll sedan i dina användaruppgifter samt föreningens 
medlemsnummer. Eftersom vi har gjort om inloggningen behöver alla klicka på Glömt 
lösenord första gången, därefter kan du skapa ditt eget lösenord. 
Inloggning – Förening, 
Kontakta BR:s kansli för hjälp info@bygdegardarna.se  08-440 51 90  

PÅMINNELSE, Jämtlands läns Bygdegårdsdistrikt har träffat ett avtal med NORR-
LANDSBRAND som ger rabatter vid översyn och inköp av utrustning för våra medlemsföre-
ningar. Uppge/anmäl detta vid kontakt med NORRLANDSBRAND  då erhåller ni rabatt!  
Ropen skalla brandsläckare till alla! Beställ gratis brandsläckare till din bygdegård. Ring Jan 
Hammarlund  070-217 85 77,  Länsförsäkringar Halland skänker pulverbrandsläckare till alla 
bygdegårdar i hela länet. 

Bygdegårdarna samlar Sverige! Besök www.bygdegardarna.se där finns allt du behöver, för 
din bygdegårdsförening och alla andra 1 456 bygdegårdar anslutna till Bygdegårdarnas Riks-
förbund och Gilla BR på facebook! Bygdegårdsaktiva!      

Bygdegårdarnas Riksförbund ger här information och åtgärder angående elkostnader 
https://bygdegardarna.se/skota-bygdegard/elpriserna-2022-2023/
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