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Distriktsaktuellt april 2020 
 

Ordförande har ordet: 
 

Hej på er alla bygdegårdsvänner! 

Det är en annorlunda värld just nu. För oss i Värmland, Sverige, Europa 

och ja i hela Världen. Alla måste idag bidra med sitt för att kunna 

stoppa viruset, och vi följer noga rekommendationer och restriktioner 

ifrån våra myndigheter. Vi i våra bygdegårdar påverkas också, både på 

kort sikt och lång sikt. Det vi hoppas på är att viruset ger vika och att vi 

går mot det mera normala igen.  
 

Det gäller för oss i våra bygdegårdar att vi kan härda ut så länge, att finna sätt att 

kunna klara av denna kris, och att om några år kunna se tillbaka på tiden som varit och 

kanske kunna säga att vi hittade lösningar och tog oss ur krisen och nu har vi ny 

kunskap pga Corona. 
 

• Kan det passa med fortbildning för styrelsen nu?  

• Kan det passa att styrelsen planerar verksamhet eller mål på längre sikt? 

• Kan vi hitta nya digitala mötesformer för styrelsen, medlemsmöten eller gemensam 

fikastund?  

• Kan vi umgås på nätet utan att träffas fysiskt? 

• Kan ungdomar lära ut hur ett digitalt möte går till?  
 

Jag är säker på att ni i bygdegårdsföreningarna sitter och funderar samt kommer att 

hitta nya lösningar under pågående kris. För att stärka sig själv i dessa tider så finner jag 

välbefinnande i naturen. Det är så mycket som händer nu och i en period framöver, 

och att få höra fågelsång på skogspromenaden och ljuset som kommer tillbaka det får 

mig att må mycket bättre i dessa tider. 
 

Den 4:e april genomförde vi vår distriktsstämma och för första gången en digital sådan. 

Det gick väldigt bra och ett stort tack till ombuden som var med. 

Nu återstår årsrapporteringen till förbundet för vår del, och när vi har sett 

rapporteringen ifrån er föreningar är det några kvar som ännu inte har gjort detta.  
 

I dessa tider som är nu är det än viktigare att vi gör vår plikt och rapporterar in, för att 

förbundet ska ha så bra information om oss och vår ekonomi när vi behöver söka stöd 

hos statliga institutioner för att visa på hur många medlemmar vi är och vår ekonomi. 
 

Förbundet har gått ut och sagt att ingen bygdegårdsförening ska behöva lägga ner 

pga Corona, då gäller det att vi kan ställa upp med information tillbaka för att hjälpa 

till. Alla måste bidra med sitt för att hjälpa till oavsett om det är Corona eller 

årsrapporteringen. I denna oroliga värld som är nu, hoppas jag på en ljusare tillvaro 

framöver för oss alla. //Andreas Pettersson 
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Distriktsstämma 2020 
Då virusläget blev så att större samlingar inte är tillåtna fick vi tänka om när det gäller 

årets stämma. Den skulle genomföras före den 20/4 så vi fick ställa om till digital lösning 

och valde Microsoft Teams. Förberedelser gjordes så att alla hade möjlighet att ha 

mikrofon och alla hade möjlighet att ordna detta via sina datorer eller mobil/platta. När 

vi startade upp mötet så anslöt alla utan problem. Stämmohandlingarna var utdelade 

sedan tidigare och då vi enbart hade föredragningslistan gick mötet på dryga timmen. 

Alla var överens om att det var ett gott alternativ med digital stämma, men att vi 

saknar möjligheten att ses och utbyta erfarenheter. Vi får hoppas att vi har möjlighet att 

hålla Storträff till hösten så att vi har möjlighet att samlas. Protokollet från stämman 

kommer läggas upp på hemsidan inom kort.  

 

Årsrapportering 2020 
Endast 51 av 121 bygdegårdar har i år gått in och fyllt i sin 

Årsrapportering 2020. Flera föreningar har inte lämnat in 

aktuella styrelseuppgifter sedan 2016. Detta gör det svårt för 

oss rent administrativt att nå rätt personer med mail och  

SMS-utskick, då vi tar ut adresslistor från det registret.  

Länkar till inloggningssidan finns på vår hemsida. 

 

Förbundet skall ha in uppgifter om ekonomi och verksamhet, samt att aktuell styrelse 

skall uppdateras. Information om inloggningen har gått ut till alla ordföranden och 

kassörer. Ni hittar information på BR’s hemsida på denna länk 

https://bygdegardarna.se/foreningsarbete/foreningsuppgifter-och-arsrapportering/ 

 

Inloggningen är individuell via personlig e-postadress. Saknar ni inloggning så kontaktar 

ni förbundet på info@bygdegardarna.se  

 

 

Corona-krisen 
Vi är många föreningar som påverkas av Covid 19 just nu. I Värmland har vi i 

Bygdegårdsdistriktet tillsammans med Våra gårdar och Folkets hus och Parker gjort en 

skrivelse till samtliga kommuner om möjlighet till anstånd med avgifter under denna 

period samt de kommuner som har föreningsstöd om att kunna få det utbetalat 

tidigare.  

 

Förbundet har här länkat till myndigheterna och deras rekommendationer.  

Förbundet samlar också in fakta ifrån föreningar hur vi påverkas under denna kris och ni 

kan enkelt fylla i enkäten hur just er förening påverkas. Här finns och tips på vilka 

distansmötesverktyg som finns.  

 

Ta en titt på denna länk https://bygdegardarna.se/om-oss/information-och-atgarder-

angaende-covid-19 
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Ta chansen att utveckla er barn- och ungdomsverksamhet! 
 
Nu har din förening möjlighet att vara med i ungdomsprojektet Occupy Bygdegården Värmland! 
Vill ni utveckla er barn- och ungdomsverksamhet? Vi hjälper er på vägen! Projektet utgår ifrån 
er förenings ambitioner och förutsättningar och leds av projektledare på förbundet i nära 
samarbete med distriktet. 
 

Hur går det till? 
• Projektledarna besöker er förening för ett uppstartsmöte. 

• Tillsammans och utifrån era barn och unga planerar vi för och utvecklar er barn- och 

ungdomsverksamhet. 

• Vi hjälper er att hitta nya lokala samarbeten och att söka finansiering. 

• Ni får möjlighet att använda “Rullande bygdegården” som inspiration till ny verksamhet.      

Det är en släpkärra som innehåller massor av material till barn- och ungdomsaktiviteter. 

• Projektledarna stöttar er genom hela projektet. 

• Projektperioden är september 2020 – juni 2021. 

Anmälan 
Anmäl din förening senast 1 juni via denna länk: https://forms.gle/SQC4WcFjSwAL4Lti6 
I tidigare projekt har deltagande föreningar bland annat byggt en musikstudio, startat upp 
fritidsgårdar, arrangerat LAN, ledarutbildningar, pyssel, filmvisningar och sökt pengar till 
verksamhet och anpassning av lokaler.  
 
Mer info på https://bygdegardarna.se/var-verksamhet/ungdom/occupy-bygdegarden/ 
Vi ser fram emot att träffa er, hör av er om ni har några frågor! 
 

Projektledare 
Anna Öhman 
anna.ohman@bygdegardarna.se 
070-881 34 43 
 
Elinor Metsjö  
elinor.metsjo@bygdegardarna.se 
070-344 65 53 
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Kurs i föreningsarbete 
Välkomna att delta i en digital kurs i styrelsearbetet och dess styrelsefunktioner.  

Start den 22/4 kl 19:00-20:30. Totalt tre träffar. Kommande träffar bestäms på vår första 

träff. 

 

Dessa träffar kommer att ske via Microsoft Teams och kan göras via datorn i din 

webbläsare. Vill du använda dig av din smartphone eller plattan måste du ladda hem 

appen och skapa ett Microsoftkonto.  Förbered även så att du har ljud och 

mikrofonfunktion på den enhet du kommer att använda. Ni bjuds in via ett mejl från SV 

där ni klickar på länken Anslut till mötet. 

 

Träff 1:  Fokus på att hjälpa deltagarna med det tekniska och att komma in i mötet.  

 Vett och etikett under distansmöten samt presentationer mm  

Träff 2:  Fokus på de olika styrelserepresentanternas roll, ansvar och arbetsuppgifter 

Träff 3: Fokus på föreningsarbete, ekonomi, medlemmar, att leda ideell förening samt 

tips på bra mötesformer. 

 

Kursen är gratis för länets samlingslokalsföreningar (FHP, BR, VG) Vidarebefordra gärna 

mejlet till övriga i styrelsen 

 

Anmälan till SV Värmland 

Hemsida  www.sv.se/karlstad 

E-post: varmland@sv.se 

Tfn:  054-22 15  

 

 

 
 

P g a Corona kommer årets Förbundsstämma den 30-31 maj att ske digitalt.  

Vi ifrån Värmland har 7 st ombudsplatser och 4 st ersättare. Vår distriktsstämma beslöt 

att styrelsen fick mandat att utse ombud och ersättare.  

 

Är du intresserad av att vara ombud eller ersättare till Förbundsstämman genom att 

kunna vara med och påverka bygdegårdsrörelsen i det högsta beslutande forum? 

Mejla till oss med ditt intresse senast 18:e april så återkommer styrelsen efter att beslut 

har fattats vilka ombud som representerar Värmland. 

 

Vi vet inte idag hur vi ifrån Värmland deltar på stämman, hemifrån eller gemensamt 

ifrån exempelvis en bygdegård eller ett SV-kontor, vi återkommer med information till 

ombuden. 
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Hitta Bygdegården 
Det saknas koordinater på flera av våra bygdegårdar i registren. BR ber alla att skicka in 

bygdegårdens koordinater (hittas enklast på eniro.se) info@bygdegardarna.se så att BR 

kan lägga in dem på BR.s hemsida under Hitta Bygdegård 

 

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 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 det i era kontakter i mobilen. 

 

 

 

Vi i distriktsstyrelsen önskar er alla en Glad Påsk! 
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