Värmlands Bygdegårdsdistrikt
Distriktsaktuellt december 2021
Ordförande har ordet:
Så var vi här igen och jag tänker inte på den ökade smittspridningen som sker runt
omkring oss åter igen. Det är förstås en tråkig utveckling och jag hoppas att vi kan
få fortsätta att ha arrangemang men att vi får jobba mer med avstånd och att
man tar ansvar och stannar hemma vid symtom.
Nej jag tänker på att vi är här igen vid årets slut och att tiden går väldigt fort och
nu ska vi redan börja summera året 2021. Det jag tycker ha varit positivt med
detta år ur bygdegårdsperspektiv är att se och få höra att många utav er har
kunnat startat upp verksamheten igen och att det har varit efterlängtat både hos
besökare och medlemmar. Och jag tycker att ni ska ta till er av att få den responsen som ges, att det
uppskattas när ni arrangerar. Och jag vet att vi alla har ett uppdämt behov av att träffas och mötas och
vart gör man det bäst? Jo i bygdegården så klart! Jag var med på 2 av våra 3 informationsträffar vi hade
i höst och ja tiden sprang iväg för oss, men vad gör det, vi behöver få träffas, prata och diskutera. Det
har varit en riktigt tuff period för oss, och viktigt att vi kan mötas och samtala om detta och även kunna
blicka framåt och ta lärdom av varandra. Då är det bra att kunna få tala till punkt, och att det får ta lite
extra tid.
Ni är många föreningar som har sökt stöd från SAMSAM för arrangemang under året som vi i distriktet har
hjälpt till med fördelningen till er. Nu finns det ytterligare en pott pengar kvar, så har ni använt era medel
till arrangemang så finns det möjlighet att söka nytt. Tänk en sån bra möjlighet vi har fått från Region
Värmland och vi har nu kunnat visat att vi har haft arrangemang och kommit igång i våra bygdegårdar,
men fortsatt finns pandemin kvar och detta ger en extra trygghet och stimulans att kunna arrangera
utan att föreningen behöver riskera någon ekonomisk förlust.
Vad har vi att se fram emot år 2022? Ja det finns möjlighet att gå en kostnadsfri utbildning i
demokratiutveckling som anordnas under vintern och vi har hittat en samarbetspartner som vill ha cirkus
hos oss, låter inte det spännande? Längre fram i vår kommer vi att ha distriktsstämma I Håns bygdegård i
Årjäng och sen blir det förbundsstämma, och distriktet tar gärna emot intresseanmälningar för den som
vill åka. Så det var ett litet axplock av vad som kommer att erbjudas framöver.
Med detta så sätter vi punkt för 2021 och i stället skålar vi in, lägger ut röda mattan, samt krattar
manegen för år 2022, fyllt med arrangemang och aktiviteter i våra bygdegårdar!
Jag vill önska er God jul och gott nytt år! //Andreas Pettersson

Inspirationshelg för unga
Inspirationshelg för unga är en blandning av ledarutbildning, teambuilding och spännande workshops.
Skapa nätverk, få inspiration och utbyt erfarenheter med andra unga inom bygdegårdsrörelsen! Läs mer
på BR’s hemsida https://bygdegardarna.se/var-verksamhet/ungdom/inspirationshelg (Håll ner CTRL-tangenten
och klicka på länkadressen så öppnas den i webbläsaren)

Distriktsstämma 2022
Vi planerar att hålla stämman i Håns bygdegård i april 2022 och hoppas att vi åter skall kunna
genomföra en fysisk stämma – men reservera datumet 23/4 så återkommer vi med närmare info. OBS!
Glöm ej skicka in nominering till Silvernålen om ni vill premiera en eldsjäl i er förening. Senast 10/2.

Policy om uthyrning samt aktuella datum Agera Värmland
Bifogat längst ner i denna PDF finner du information från Agera Värmland om policy ang uthyrning samt
vilka datum vi bör vara uppmärksamma på.
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Nationella träffen 12-14 november
Träffen arrangerades på Sånga-Säby väster om
Stockholm. I samband med nationella träffen så
uppmärksammades vi för vårt arbete som vi gjorde
under fjolåret. Arbete med att hitta regionalt krisstöd och
vårt arbete med att kontakta er 121 bygdegårdar i länet
och få ut information om möjlighet att ansöka om
stödet. Samt att vi under fjolåret även
uppmärksammade i media hur pandemin påverkat oss.
-Jätteroligt att få ett sådan fin utmärkelse och som visar
på att vi gjort ett viktigt arbete till våra föreningar, säger
Rolf Pettersson kassör i distriktet som mottog diplomet på
nationella träffen.

Infoträffar med Distriktet hösten 2021
Under hösten hade vi 3 st informationsträffar i Tjolitta
Årjäng, Bergsjö Kristinehamn och I Munkfors ordenshus
där ca 20 st föreningar deltog.
Jätteroligt att kunna få träffa er igen och kunna få
samtala med er kring hur pandemin påverkat er och
nyttigt att dela med sig av erfarenheter till varandra och
hur ni kommer att jobba framöver. Samtidigt gav ni även
oss i distriktet bra medskick på frågor att jobba vidare
med. Ett varmt Tack för gott värdskap säger vi från
distriktet till värdföreningarna!

Vi tackar Anders för goda år!
Till distriktsstämman i våras slutade Anders Skogemyr som kassör i distriktsstyrelsen.
Eftersom stämman var digital, så kunde vi inte tacka av honom med en gåva då,
utan sparade det till en fysisk träff. I samband med styrelsens årsavslutning så
tackades Anders av för goda arbetsinsatser med blomma och presentkort. Anders
har suttit i styrelsen i många år och han har skött uppdraget som kassör med ett stort
engagemang. Han är en person som är pålitlig, noggrann och med ett stort hjärta
för bygdegårdsrörelsen. Ett stort Tack till dig, säger vi i distriktsstyrelsen!

Säker Föreningsgård
För några av er har det gått 3 år sedan ”Säker föreningsgård” genomfördes, (Det står på diplomet under
vilken tidsperiod det gäller.) så efter 3 år kan kursen göras om och det blir 20% på rabatt på
försäkringspremien under 1 år och 3 år med självriskbefrielse.

Föreningsutveckling
I början på nästa år kommer vi att ha 2 st utbildningstillfällen i föreningsutveckling där ni i era styrelser eller
er förening kan få värdefull kunskap hur ni stärker demokratin i föreningen eller ert styrelsearbete.
Lördagen den 15:e Februari kl 10-15 Häljebol Säffle
Söndagen den 20:e Februari kl 11-16 Elofsrud BG Sunne
Där kommer ni få tips, inspiration och utveckla er bygdegård med både lösningar och handlingsplan.
Anmälan till studieförbundet vuxenskolan ulrika.johansson@sv.se
Vid frågor kontakta Thomas Wesley 070-658 02 90 eller Andreas Pettersson 070-391 50 29
Utbildningen är kostnadsfri!
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STIM
Föreningarna behöver inte stå som egna licensbärare utan går under BR’s STIM Licens, men samtliga har
skyldighet att göra digital redovisning vid arrangemang med musik. Vilka regler och priser som gäller finns
på STIM’s hemsida på denna länk https://www.stim.se/sv/livemusik/livemusik-konsert-festival/riksorganisationer/bygdegardarnasriksforbund (Håll ner CTRL-tangenten och klicka på länkadressen så öppnas den i webbläsaren)

Vem är ansvarig arrangör?
https://www.stim.se/sv/livemusik/vem-ar-ansvarig-arrangor-ett-evenemang

Lämna in förteckning
https://www.stim.se/sv/livemusik/allt-om-musikrapportering

Digitala närvarolistor för cirklar och kulturprogram i samarr med SV.
Fr.o.m den 1/1 2022 ska verksamhet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan rapporteras digitalt.
Personer som inte har tillgång till dator och/eller smartphone kan fortfarande rapportera på papperslista.
Meddela SV när du ska ha en cirkel (startdatum, tid, namn, adress på deltagarna) eller ett
kulturarrangemang (bifoga inbjudan, inkl SV-logga) så skickar vi ut en ny lista/rapport. I samband med
första kursstart, får du ett välkomstmejl med inloggningskod samt instruktionsfilmer.
Ni kan höra av er till SV hur mycket ni vill, ang ev frågor kring e-rapporteringen.
Tfn 010-490 11 00 (vx). Det går också att gå in via sv.se/cirkelledare/etjanst.sv.se

Utskick och Kontaktuppgifter
Distriktet försöker hålla kostnaderna nere och tänka på miljön genom att använda oss av 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.
I och med den kontaktinventeringen 2020/2021 inför utskicken om bidrag , där vi koncentrerade oss på att få
aktuella uppgifter till ordf/sekr/kassör, vilket blir 360 personer, gjordes åter ett stort jobb att uppdatera och nå alla
men flera hade åter inaktuella uppgifter. Vi försöker se till att vi har kontaktkort för mail och mobil för att säkerställa
att vi når er förening på ett eller annat sätt. Varje förening skall och har, som medlem i BR, skyldighet att fortlöpande
ombesörja uppdateringen av funktionärer och kontaktpersoner via Årsrapporteringen. Behöver ni hjälp finns vi
givetvis till hands för att stödja med det administrativa. Ni når oss på bgvarmland@gmail.com eller via vår

mobil 076-771 59 84.

Styrelsen önskar alla en God Jul & Gott Nytt År

Värmlands Bygdegårdsdistrikt
Är er förening intresserade av att ha cirkusartisterna Sara och Isabelle hos er för ett arrangemang för alla
åldrar men främst för barnfamiljer? Om ni är intresserade hör av er till distriktet så att vi kan boka in hos
minst 5 st föreningar för att få en lägre kostnad och att ni som förening skulle kunna få arrangemanget
kostnadsfritt. Mejla ert intresse till oss så berättar vi mer om upplägget. Vi jobbar efter principen först till
kvarn.
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Råd och tips vid uthyrning
Bygdegårdar, hembygdsföreningar och byalag utgör utifrån den verksamheten man bedriver en viktig del i det
förebyggande arbetet. Inte minst genom att skapa rum för inkluderande möten.
Att hyra ut sin föreningslokal är ofta en viktig del av verksamheten. Det skapar en levande lokal och ger
ekonomiskt bidrag till verksamheten. Uthyrning är en viktig del i att ha öppna bygdegårdar dock inget man är
tvungen att göra om man misstänker att uthyrningen inte följer våra värderingar. Att säga nej till en förfrågan är
därför inget som strider mot någon allmän rättighet.
Med en tydlig uthyrningspolicy som försvårar för antidemokratiska organisationer att hyra lokal gör man dessutom
en aktiv insats. Att upprätta tydliga rutiner vid uthyrning av föreningens lokaler gynnar ett demokratistärkande
arbete.
Uthyrning till antidemokratiska organisationer
Antidemokratiska organisationer i Värmland handlar nästan uteslutande om nazistiska grupper. I sin verksamhet söker man
ofta efter lokaler på landsbygden och på små orter. Dels för att man är mest aktiv på mindre orter och dels för att det ofta är
billigt att hyra dessa lokaler. Det man vanligtvis söker inför sina sammankomster är en lokal med en scen som dessutom ligger
lite avskilt eftersom det passar den något ljusskygga verksamhet man bedriver.
Rutiner vid uthyrning
Att upplåta lokalen till antidemokratiska organisationer är inget man önskar likväl händer det eftersom den som hyr för dessa
ändamål aldrig öppet uppger vilken typ av aktivitet som faktiskt ska genomföras vid bokningen av lokalen.
Att I förväg ha upprättat tydliga rutiner underlättar för den som är ansvarig. Det kan handla om att man i föreningens stadgar
har en värdegrundsklausul som betonar demokrati och allas lika värde samt ett tydligt regelverk i samband med att ett
hyresavtal upprättas.
Rutiner vid bokning:
● Legitimation på den som hyr lokalen
● Ett fungerande telefonnummer till ansvarig på plats (kontrollera i samband med bokning eller hämtning av nyckel)
● Angivet ändamål måste överensstämma med verkligheten
● Föreningens värdegrund måste respekteras (anges i kortform på kontraktet)
● Be att få återkomma istället för att ge svar direkt om man känner sig osäker.
Saker att vara uppmärksam på:
● Om en person vill hyra lokalerna för flera dagar
● Om skälen för uthyrningen verkar oklara
● Om en förfrågan kommer i samband med exempelvis 1 maj eller 6 juni
Att neka någon att hyra
Det kan upplevas obehagligt att hindra någon från att hyra anläggningen, särskilt om det handlar om personer från en nazistisk
eller liknande organisation även om det är osannolikt att man skulle bli hotad eller trakasserad. Att ha en i förväg uttänkt
uppsättning ursäkter kan underlätta när man avböjer en förfrågan
Detta kan exempelvis handla om:
● Lokalen är vattenskadad/lokalen är under renovering
● Problem med värme/vatten/el/avlopp
● Lokalen är redan upptagen
För att ge stöd åt den som är ansvarig för uthyrning är det viktigt att styrelsen och föreningen står bakom beslutet att neka
uthyrning.
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Några datum som kan vara bra att känna till:
● 20 och 30 april Hitlers födelse och dödsdag
● 1 maj
● 6 juni Sveriges nationaldag
● 30 november Karl XII dödsdag
● 4 och 8 december Birger Furugårds döds- och födelsedag
Aktiviteter kopplat till organisation
Nordiska Motståndsrörelsen NMR
NMR har i sitt årshjul några återkommande aktiviteter.
● Nordendagarna Aktiviteter under två dagar med föredrag kampsport och mat/övernattning
● Organisationsdagarna Också en tvådagarsaktivitet med mer fokus på planering av kommande verksamhet
● 1 maj och 6 juni. Under senare år har första maj-demonstrationer och nationaldagsfirande blivit återkommande inom
NMR
Hammerskins/Crew 38
Hammerskins är en organisation som i Sverige har sitt starkaste fäste i Värmland.
● Vit makt-konserter. Kan vara allt från mindre spelningar med ett band till stora nationella festivaler med många akter
och mycket folk
● Inspelning med koppling till vit makt-musik
● Kamratfester med musik och alkohol som viktiga inslag
Det Fria Sverige DFS
DFS är en relativt ny organisation som har en nationalromantisk inramning men vars grundideologi inte nämnvärt skiljer sig
från övriga organisationer inom högerextrema miljön.
● Familjearrangemang med tal, lekar och mat
● Högtidsdagar. För DFS är exempelvis nationaldagen en viktig dag
● Sommarfester

Kontakta Agera
Agera Värmland arbetar aktivt med att upprätta lokala lägesbilder och att följa de antidemokratiska gruppernas utveckling i
länet. Är man som uthyrare osäker kan en viktig del av rutinen handla om att ringa Agera och fråga om råd.
Kontaktperson:
Lars Stiernelöf 070- 651 37 70
Detta nummer kan i brådskande ärenden även nås utanför kontorstid.

Ökad kunskap ger ökad trygghet
En viktig del av vårt arbete handlar om att dela med oss av vårt kunnande kring våldsbejakande grupper och hur man bemöter
problemen i vardagen.
Är ni intresserad av att lära mer kommer vi gärna till er förening och håller utbildning/föreläsning kring ämnet.
Vid intresse kontakta Lars Stiernelöf på mejl
lars@ageravarmland.se
För mer info om föreningens verksamhet gå in på vår hemsida:
www.ageravarmland.se
AGERA Värmland – Ett Värmland för alla
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