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Distriktsaktuellt december 2020 
 

Ordförande har ordet: 
 

Bästa bygdegårdsvänner! 

 

Nu går vi med raska steg mot jul, även om firandet blir annorlunda i 

år och snart är 2020 tillända och man ska summera året. 

 

Vid förra nyår hade vi alla en massa planer för året i vår planerade 

verksamhet och ja, vi antog att det skulle vara fullt med aktiviteter i 

bygdegårdarna. Ingen kunde sia om att det skulle bli ett så 

bedrövligt år som det blev.  

 

Det känns så tråkigt att åka förbi en nedsläckt bygdegård, där ska det vara upplyst 

med arrangemang och trevliga möten mellan oss. 

 

Vad kan vi dra för lärdom av denna kris? Ja något som jag vet nu efter detta år är att 

bygdegården och bygdegårdsrörelsen måste jobba med digitaliseringen för att kunna 

hänga med i framtiden. Samhället har tagit väldigt stora kliv inom digitaliseringen under 

2020 och det är pandemin som har gett det en rejäl skjuts. Här är jag övertygad om att 

framtidens möten i bygdegården ställer högre krav på ny teknik och digitala 

hjälpmedel. 

 

För många har denna kris varit tuff ur ett socialt perspektiv, men också ekonomiskt.  

I november kom Boverket ut med ansökan om krisstöd och sedan kom Region 

Värmland med stöd om förstärkt verksamhetsbidrag. Nu har ytterligare 1 miljon kommit 

från Region Värmland. Detta kommer att bli välbehövliga ekonomiska stöd till er 

bygdegårdar för att lindra effekterna för 2020, men även för att kunna komma igång 

2021. Mer information om detta kommer att skickas ut separat. 

 

Om vi får önska oss något inför 2021, som även är realistiskt, så skulle det vara att vi går 

mot mera normala förhållanden. Även om jag tror att det kommer vara tufft och att 

handsprit, plexiglas och avstånd kommer att höra till det nya normala, kommer vi att 

finna nya lösningar hur möten och arrangemang kan genomföras på ett Corona-säkrat 

sätt. 
 

Nu lägger vi 2020 till handlingarna och istället firar vi in ett nytt år med större 

förhoppning om att det kommer lysa oftare i bygdegården under 2021! 

 

Jag vill önska er   

God Jul och Gott Nytt År! 
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Den där Lena som skickar mail och SMS - vem är det?  

 
Lena Svensson heter jag, bor i Sutterhöjden utanför Molkom och har 

varit med i distriktsstyrelsen som suppleant i 8 år. Jag var kassör under 

12 år i vår bygdegård i Fageråsen, Molkom och har varit engagerad i 

bygdegårdsrörelsen i många år, då familjen var med och startade 

upp den lokala bygdegårdsföreningen i mitten av 80-talet. Jag kan 

nog säga att bygdegården har varit som ett andra hem med många 

aktiviteter genom åren. Främst då jag och mitt line dancegäng, som 

jag var instruktör till, träffades och tränade några timmar på 

söndagarna under 10 år.  

 
I yrkeslivet har jag huvudsakligen jobbat som receptionist, administratör, ekonomiassistent och 

som instruktör. Alltid nyfiken på att lära mig nya saker och att organisera upp och ge service. 

Detta kommer väl till pass med den roll jag har i distriktet. Fritiden ägnar jag den mesta tiden till 

sång, dans, musik, fotografering och trädgården. Är väl lite av en kreativ mångsysslare. 

 

Jag har ansvar för webb/utskick och är administrationsstöd i styrelsen. Jag har hjälpt och hjälper 

flera av våra föreningar med BR’s hemsidor som ni får gratis och startat upp sidor på Facebook 

som jag administrerar åt de föreningar som vill ha hjälp med detta. Hjälper även vår sekreterare 

Lisbeth att hålla alla kontaktlistor uppdaterade, både hos oss och i årsrapporterna till BR.  

 

Utskick och Kontaktuppgifter 
Ja ni har ju fått en hel del med mail och SMS från oss här under hösten och jag har stått som 

avsändare.  

 

Distriktet har valt att hålla kostnaderna nere och tänka på miljön genom att gå över till digitala 

dokument och hålla hemsidan aktuell med senaste nytt. Vi mailar ut dokument och information 

och i SMS försöker vi ha med länk till hemsidan där ni hittar samma information och kan ladda 

hem dokument.  

 

Då vi hade stora utskick under hösten, där det visade sig att vi saknar eller 

har fel uppgifter, har vi nu gått igenom alla bygdegårdar och vi har 

koncentrerat oss på ordf/sekr/kassör, vilket blir 360 personer och alla har – 

förhoppningsvis – nu ett kontaktkort för mail och/eller ett för mobil. Det har 

varit och är ett litet sjå att få in rätt uppgifter och jag vill passa på att tacka 

alla som nu återkopplat på förfrågan om kompletteringar.  

 

Det ligger runt 40 förfrågningar ute via mail/SMS som vi inte fått återkoppling på och jag 

hoppas att ni som inte hunnit svara kan göra detta så snart ni kan.  

 

Det är viktigt att vi får in korrekta uppgifter från er när ni har bytt funktionärer i styrelsen och att 

det uppdateras hos BR på sidan för årsrapporteringen.  

 

Detta för att BR använde dessa uppgifter vid centrala utskick och det är viktigt att rätt person 

får informationen. Inloggningen är individuell via personlig e-postadress.  

Saknar ni inloggning till årsrapporteringen så kontaktar ni förbundet på info@bygdegardarna.se  

 

Ni når oss på bgvarmland@gmail.com eller via vår mobil 076-771 59 84. 
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Silvernålen 2020 
Till distriktsstämman kan både föreningar och distrikt nominera 

personer som har gjort betydelsefulla insatser för 

bygdegårdsrörelsen på lokal, regional eller nationell nivå.  

Distriktet nominerade i år Kajsa Lander, ordf i Fageråsens 

Bygdegård, Molkom.  Då stämman i år hölls digital så fick 

utdelningen av silvernålen ske vid ett senare tillfälle. 

 

Motiveringen lyder som följer: 
Kajsa Lander har redan en lång erfarenhet inom bygdegårds-

rörelsen trots sin unga ålder. Hon är idag ordförande i Fageråsens 

bygdegård, har suttit med både i distriktsstyrelsen och i förbunds-

styrelsen. Kajsa är inte den som bara deltar i mötet, hon är personen 

som bidrar med idéer, skapar engagemang och vill hjälpa till.  

Vi är oerhört tacksamma för de goda insatser du har gjort inom  

bygdegårdsrörelsen och vi hoppas att få ta del av ditt engagemang under lång tid framöver. 

 

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

Årsstämman 2021? Nomineringen och motivation lämnas in till distriktet senast den 10 feb. 

 

Årsmöten 2021 
Förbundet kommer att skicka ut information om nästa års årsmöten till samtliga föreningar. 

Årsmötesutskicket innehåller en hel del information, bl.a ett digitalt utbildningstillfälle 21 januari för 

årsmöten per capsulam och digitalt. Utöver detta har de tagit fram en riskanalys för egen verksamhet 

och för hyresgäster i de fall möte måste ske i fysisk form. 

 
Här kan ni läsa mer om olika digitala lösningar mm. https://bygdegardarna.se/foreningsarbete/distansmoten/ 

 

 

Vi i distriktsstyrelsen tackar alla för det  

gångna året och önskar er en 
God Jul och väl mött 2021! 
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