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Ordförande har ordet:  
 

Bästa bygdegårdare i Värmland! 

 

Nu går det mot jultider och snart kan vi lägga år 2019 och detta årtionde 

till handlingarna, och se fram emot år 2020 vilket också innebär ett nytt 

årtionde. 

Jag vet att många av er kommer att ha mycket att kunna presentera i era 

verksamhetsberättelser när ni ser tillbaka på året som varit. Det är roligt att alla våra 

bygdegårdar i länet kämpar på bra, för att ha en bra lokal i gott skick med mycket 

innehåll både för föreningens medlemmar men också publika arrangemang. Det som 

jag tror att man inte tar upp i sina verksamhetsberättelser, är vad vi som är engagerade 

i föreningen känner efter ett lyckat arrangemang, projekt eller underhåll på fastigheten. 

Den lycka som finns när det har gått bra och vi tillsammans har bidragit och kämpat 

och ser ett gott resultatet. Detta stärker samhörigheten och får oss att må bra och det 

gör att vi vill fortsätta vårt engagemang ännu mera för vår bygdegård. Tack alla 

engagerade medlemmar i föreningarna för ert jobb ni har lagt ner under året! 

När vi blickar framåt mot 2020 och ett nytt årtionde, så är jag säker på att era 

verksamhetsplaner kommer att vara välfyllda till årsmötet och tillägg kommer att göras 

under året. 

 

Det offentliga verkar dock gå mot lite tuffare tider, men vi ska fortsätta att jobba för att 

våra bygdegård ska vara i gott skick med massor av arrangemang. Däremot kanske vi 

får tänka till lite extra om hur vi lyckas att få med kommun, region och stat på projektet 

eller investeringen till bygdegårdarna. Men det är precis som i det övriga arbetet i 

bygdegården man ska inte göra allt själv utan vi gör det tillsammans då blir glädjen 

dubbelt så stor när vi lyckas och når våra mål. 

 

Slutligen vill jag tacka alla er som var med på den första storträffen i oktober, och vi 

kommer att utveckla denna träff till kommande år. Extra stort tack till Elofsrud 

bygdegård som stod som värd och som tog så väl hand om oss. 

 

Nu vill jag önska er alla en riktigt God Jul och Gott nytt år! 

 

Distriktsstämman 

2020 år Distriktsstämma kommer att gå av stapeln lördagen den 4 april i Hån’s 

bygdegård, Årjängs kommun. Kallelse och övrig information kommer i början av 2020, 

men boka in datumet redan nu. 

 

Silvernålen 

Har ni en eldsjäl i föreningen som ni vill skall premieras med utmärkelsen 

Silvernålen på stämman? Nomineringen och motivering lämnas in till 

distriktet senast den 10 feb. 
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Bygdegårdarnas jubiléumsalmanacka 

I år har BR en julkalender med information från respektive distrikt. Värmland fick lucka 

nummer 9. Länk finns på startsidan www.bygdegardarna.se  

 

 
 

 

Säker föreningsgård  

Har ni gjort utbildningen säker föreningsgård? Den är en webutbildning som ni gör 

enskilt eller i grupp. Tiden för att skicka in bekräftelsen och erhålla rabatten har gått ut, 

men det går bra att göra utbildningen året ut. 

 

Om ni väljer att göra utbildningen i grupp exempelvis styrelse eller medlemmar så kan ni 

med fördel göra det som studiecirkel, kontakta ert lokala SV-kontor för hjälp. 

 

Försäkringsprojektet  

Projektet är avslutat men det finns fortfarande möjlighet att skicka in uppgifterna till 

försäkringsbolaget. Sista dag 31/12. 

 

Marknadsföring via länstidningen Värmlandsbygden 

Har ni något intressant att berätta om er bygdegård, kanske ett evenemang, projekt, 

historia eller någon nyhet som är av värde för andra? 

Då rekommenderar vi er att ni kontaktar Värmlandsbygden med ert tips och man kan 

göra det i förväg innan ett arrangemang eller om de kan komma och göra reportage 

under arrangemanget. 

 

Tidningen kommer ut varje Fredag och har även annonsspalten för varje kommun. Där 

är det gratis att annonsera, så där rekommenderar vi er att mejla in uppgifter om 

arrangemanget, tid, plats och eventuellt inträde så publiceras den i 

tidningen/tidningarna fram till arrangemanget och det är kostnadsfritt. 

 

Vi har många arrangemang som har ett bra nyhetsvärde för tidningen och som ger 

bygdegårdarna bra publicitet, så nyttja denna chansen att synas. 

 

Enklast är att mejla redaktion@vby.se eller ringa 0739-21 70 10 

 

 

Ny punkt på er dagordning 

Vi uppmanar alla bygdegårdar att införa en stadig punkt i dagordningen för era 

styrelsemöten och inför den med rubriken ”Nytt från Bygdegårdsdistriktet” där ni viker 

en tid av mötet till att gå igenom nyheterna från Distriktet.  

 

http://www.bygdegardarna.se/
mailto:redaktion@vby.se
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Information via hemsidan, SMS och mail 

För att spara på miljön och ekonomin har vi mer och mer gått över till digital 

information. Vi når en eller flera i era styrelser via SMS- och mailutskick där vi hänvisar till 

vår hemsida för att hämta mer detaljerad information, samt att kunna ladda hem 

dokument eller komma vidare via externa länkar. För att ge er den senaste 

informationen,  uppdaterar vi hemsidan kontinuerligt och har ni frågor kontaktar ni oss 

via mail på bgvarmland@gmail.com eller via vår mobil 076-771 59 84 som även 

används för SMS-utskick. Lägg gärna upp telefonnumret i era kontakter i mobilen. 

 

 

Distriktsstyrelsen tackar er för det gångna året och vi ser fram emot ett aktivt 2020 med 

många aktiviteter i era hus! 

 

 

mailto:bgvarmland@gmail.com

