Värmlands Bygdegårdsdistrikt
Distriktsaktuellt april 2022
Ordförande har ordet
Nu verkar det som att vintern har gett vika för denna säsong och våren får
äntligen mera utrymme. Med soliga dagar, ljusare tider och fågelsång känns
allt mycket enklare.
Förra helgen hade vi distriktsstämman i Håns Byahus. Så roligt att få träffa er
igen och vi fick en tillbakablick med massor av engagemang och arbete som
man gjort med byahuset i Hån. En fantastisk resa föreningen har gjort! Dessutom fick vi även ett
gott värdskap från föreningen under stämman.
Jag vill tacka er för det fortsatta förtroende som jag fick att få vara ordförande här i
bygdegårdsdistriktet.
Nu har vi ett spännande år framför oss med massor av arbete och aktiviteter. Vi kommer att
avsluta projektet Occupy bygdegården, och sen kommer vi i distriktet att ta vid kring jobbet
med att fortsätta se till att vi kan ha samarbeten med andra barn- och ungdomsorganisationer,
hitta nya projekt, stödmöjligheter mm till er föreningar. Detta gäller alla föreningar oavsett om
man är med projektet idag eller ej. Jag återkommer med mera information i nästa
distriktsaktuellt kring detta.
Men när de mörkare kvällarna i augusti kommer kör vi Filmturné utomhus med 5 bygdegårdar
som vill göra arrangemanget. Detta tror jag kan bli en upplevelse utöver det vanliga att sitta
utomhus i kvällsmörkret och se en bra film samtidigt som man känner vinden och svalare
temperatur mot ansiktet men varmt och skönt under pläden. Är din förening intresserade av att
visa film och ge era besökare en häftig upplevelse? Se längre ner i mejlet hur ni gör er
intresseanmälan. Läs mer nedan.
Till hösten planerar vi att åter ha storträff och informationsträffar. Dessutom kommer vi
tillsammans med SV att erbjuda utbildningar till er. Jag hoppas att ni har eller kommer att söka
förbundets krisstöd som ni ska ha fått information om. Vi har med information längre ner i detta
distriktsaktuellt.
Nu vill jag önska er alla en Trevlig Valborg!
Andreas Pettersson

Årsrapporteringen 2022
I skrivande stund har enbart 68 av 119 föreningar gjort komplett inrapportering av
ekonomi/verksamhet för 2021 samt aktuell styrelse efter era årsmöten. Detta är en skyldighet ni
som föreningar har som medlemmar i bygdegårdarnas riksförbund. Då allt sker digitalt idag är
det personlig inloggning och lösenord som gäller och detta tillhandahålls av BR centralt och de
nås på
Telefon 08-440 51 90 (växel) E-post info@bygdegardarna.se
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Det är viktigt att rätt uppgifter finns för ordf, kassör, sekr osv rapporteras då både BR och vi i
distriktet använder oss av dessa uppgifter för att nå ut till er med information. Tyvärr får vi i
distriktet inte uppdateringar per automatik utan detta är ett manuellt jobb som görs för att hålla
mobil- och mailregistret up to date. Blir lite jobb då det är 119 föreningar och 3 kontaktpersoner
per förening. Så att få ett mail eller SMS att något namn, mobilnr eller mail har ändrats skulle
underlätta. Men först och främst att ni ombesörjer att Årsrapporteringen blir gjord i rätt tid och
då ser vi även vilket datum det är ändrat. Det var problem med detta när nya modellen
infördes. De av er som enbart kan använda er av pappersvarianten kontaktar BR så hjälper de
er med en papperskopia som ni får skicka in. Om ni ej rapporterat vill vi gärna ha återkoppling
på varför. Skicka ett mail på bgvarmland@gmail.com så kanske vi kan bistå om det är några
problem.

Distriktsstämman 2022
Årets distriktsstämma gick av stapeln 23:e April i Byahuset i Hån Årjängs kommun.
På stämman deltog 53 st deltagare varav 37 st ombud.
Vi fick en presentation av värdföreningen vad som gjorts med lokalen sen de tog över den
2014, och mycket jobb hade lagts ner. Vi hade ett jättebra värdskap under hela stämman, så
ett stort tack till er alla i Hån.
Vi hade gäster hos oss både från Norge och Förbundet.
Böndenes hus från Norge kom och berättade om deras samlingslokal
vilket var väldigt inspirerande och sedan var Elinor Metsjö
verksamhetsutvecklare ungdom på Bygdegårdarnas Riksförbund hos
oss och berättade om vad som gjorts under projektet Occupy
Bygdegården tillsammans med Elofsrud- och Älvenäs Bygdegård, 2 av
föreningarna som är med i projektet. Sen fick samtliga deltagare göra
en wokshop om ungdomsfrågor. Elinor gav oss bra information om
exempelvis hur man söker ungdomsdiplom och hur man kan ha
kulturarrangemang via Återstart Bygdegård.

Stämmoförhandlingarna sköttes av kommunalrådet
Anette Eriksson i Årjäng och stämman godkände
verksamhetsberättelsen och ekonomiska berättelse för
fjolåret och ansvarsfrihet beviljades för 2021. Stämman
beslöt att utöka styrelsen och vi fick in 2 nya ersättare
Thomas Wesley Ölserud och Frida Vasiliou Elofsrud.
Välkomna in i distriktsstyrelsen!
Stämman hade fått in 1 motion från Flatvikgårdens Bygdegård som beslutades att skicka vidare
till Förbundsstämman i Älmhult 3-5 Juni. Motionen handlade om Trafikverkets förändringar till det
sämre för landsbygden genom att ta bort drift- och underhållsstöd för vissa enskilda vägar som
tidigare har varit stödberättigade av Trafikverket, men som nu anser att de inte är tillräckligt
frekvent använda. Stämman diskuterade denna fråga kring om distriktsstyrelsen skulle agera på
lokal nivå, men då Trafikverket styrs av regelverk som görs på nationell nivå och att distriktet
idag inte har kunskap om hur det ser ut i Värmland eller upparbetade kontakter kring dessa
frågor så blev det ett nej på frågan om agerande på lokal nivå.
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Efter att stämman klubbades av så fick vi information kring det nya Hållbarhetsdiplomet och
redovisning av hur mycket stöd som betalats ut till er föreningar av Region Värmlands krisstöd
som vi fick hösten 2020.
Underskott-, omställning- och arrangemangsstöd har betalats ut till er som är medlemmar hos
oss i Bygdegårdsdistriktet i Värmland på en total summa av 2.788 157 kr. Vi i distriktsstyrelsen är
oerhört stolta över att ha kunna hjälpa er föreningar med detta, samtidigt som vi vill tacka er för
att ni har varit flitiga och söka.

Ny medlem i styrelsen från 2022
Jag heter Thomas Wesley och är kassör i Ölseruds Bygdegård som jobbat med
utveckling och utbildning i många år inom studieförbundsvärlden.
Gillar människor, utveckling och bygdegårdarna.
Är nyvald till Ersättare i distriktsstyrelsen med ansvar för utveckling och
utbildning. Ser fram emot att träffa en massa spännande människor i de olika
bygdegårdarna.

Återstart bygdegård
Passa på att söka stöd för ert kulturevenemang, ansökan är enkel att göra, och ni kan få hela
evenemang gratis, samtidigt som ni får ta in biljettintäkterna till föreningen.
Tänk på att ni kan ha kulturarrangemang som riktar sig till alla åldrar och ni kan göra 2 st
ansökningar.
https://bygdegardarna.se/wp-content/uploads/2022/01/AterstartBygdegard-2022-sok-stod-tillkultur.pdf

Riktat krisstöd
Här kommer en ny chans att kunna söka krisstöd via förbundet. Ta chansen att söka detta
riktade krisstöd.
https://bygdegardarna.se/wp-content/uploads/2022/04/Riktat-krisstod-forbygdegardsforeningar-uppgifter-till-ansokningsformularet.pdf

Hållbarhetsdiplom
Under 2021-2022 utvecklar Bygdegårdarnas Riksförbund sitt hållbarhetsarbete med Agenda
2030 i bygdegårdarna. Agenda 2030 kan upplevas som abstrakt och stort. Men innehållet är
lika relevant för stater och enskilda individer som för en bygdegårdsförening. Läs mer på BR’s
sida via denna länk
https://bygdegardarna.se/skota-bygdegard/miljo/hallbarhet/
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Filmturné i sommarkvällen
Nu kan vi stolt informera er föreningar som är medlemmar i
Värmlands bygdegårdsdistrikt om att under v 32 i augusti har
distriktet bokat in en filmturné utomhus, där sommarhimlen
och Augustimörkret kommer att skapa en spännande
filmupplevelse. Vill er förening vara med på en sådan turné?
Vi har filmduk för utomhus samt projektor och ljud.
Det som saknas är 5 föreningar som vill vara med och arrangera dessa upplevelser och på
arrangemanget ska det vara fritt inträde.
Ni som förening får bestämma vilken film ni vill visa, och filmen är från Swedish film via ett urval
av ca 10 st från förbundet, ni får sälja fika/mat, popcorn, godis och dricka mm.
Kostnaden för föreningen är ca 1000 kr.
I er intresseanmälan önskar vi att få veta vilka datum som föreningen kan mellan 8-14 Aug, om
ni kan vara behjälpa teknikern med att rigga iordning samt ta ner filmduk och om det finns ett
alternativ om vädret inte är med oss. När vi har klart vilka föreningar det blir, så kommer vi att
anordna ett möte för mera information kring upplägget.
Mejla er intresseanmälan till bgvarmland@gmail.com och skriv datum, om ni kan hjälpa till och
varför det vore trevligt att komma till er förening med filmturnén!
För mera information kontakta
Erik Ulriksson ulriksson.erik@gmail.com
Andreas Pettersson lovhojden516@gmail.com
PS vi tillämpar först till kvarn, geografisk spridning i länet samt om det finns hjälp från föreningen DS

Har er förening uthyrning av rum eller sal för tillfälliga övernattningar?
Nu har hela Värmland sin ledningscentral i Örebro och ni kan inte längre anmäla till lokala
räddningstjänsten om att ni har tillfällig övernattning i er lokal. Men de kan hjälpa till med
rådgivning till er om ni önskar och så här svarar Glenn Appel på Karlstads räddningstjänstförbund när jag ställer frågan vad ni behöver tänka på vid uthyrning av tillfällig
övernattning: "När man har tillfällig övernattning så behöver byggnaden ha ett relativt gott
brandskydd. I byggreglerna ställs några av samhällets högsta krav på just byggnader med
tillfällig övernattning (hotell, vandrarhem etc.) med kraftiga brandcellsgränser, korta
utrymningsvägar och automatiskt brandlarm med mera. Vid tillfälliga övernattningar i andra
lokaler behöver man vara så nära dessa krav som möjligt och då finns det mer eller mindre
passande lokaler för detta.
Bygdegårdar kan ibland vara möjligt att ha tillfälliga övernattningar i, om det är något som
återkommande används för tillfällig övernattning bör man se över brandskyddet för att komma
upp i den nivå som man kräver utifrån byggreglerna. Har man tillfällig övernattning enstaka
gånger är det viktigt att se till att det finns gott om tillgång till utrymningsvägar i rummets närhet,
att det finns branddetektion i rummet man sover i och i de utrymmen man behöver korsa för att
ta sig ut och att man ser till att hålla sig på plan 1 för att enkelt kunna ta sig ut. Det är också
viktigt att det finns tillgång till fungerande släckutrustning."
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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

Släktforskning
Släktforskar ni i er förening idag? Eller skulle ni vara intresserade av att starta upp i er förening?
Vi i Värmlands Släktforskarförening vill gärna besöka de värmländska bygdegårdarna och
berätta om släktforskning.
Läs mer i bifogad PDF-fil, och återkom gärna till mig med ett svar på om ni vill skicka ut detta
erbjudande till era föreningar. PDF med information finns på hemsidan under Nyheter
https://bygdegardarna.se/varmland/nyheter/slaktforskning/
//Lars-Göran Jansson, ordförande 070-713 49 56

Vi i distriktsstyrelsen önskar alla föreningar en fin Valborg!

