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Ordförande har ordet 
Nu är sommaren här och det är en fantastisk tid 

som vi har hos oss. Vi ska njuta av årstiden och 

ta tillvara det vi kan. Själv hoppas jag på att 

kunna plocka lite mera bär i sommar än ifjol. 

Blåbär och hjortron är det slut på i frysen så det 

vill jag ha mera av inför vintern. Det är både 

bra att veta att det finns lite mat i frysen när 

hösten och vintern kommer. 

 

 

Även om vi ska njuta av sommaren så ska vi också ta vara på årstiden och det är så 

roligt att se att många av er har så många arrangemang. Det är bra för föreningen att 

få in pengar och jag tänker på att när vintern kommer så kommer nog lite högre 

kostnader för elkostnaderna och räntor som det verkar för den förening som har det. 

Då är det bra att samla på sig en liten extra buffert för att klara av högre utgifter 

framöver. Det kan också vara klokt att se över sitt elavtal eller räntekostnaden så att 

man känner sig trygg inför kommande period. För det ser ut som att vi går mot en 

betydligt tuffare framtid ekonomiskt och då är det klokt att styrelsen har diskuterat och 

kanske agerat så att man kan ta sig an framtiden på ett bra sätt. 

 

Jag hade utlovat besked hur vi i distriktet skulle ta över efter att Occupy bygdegården 

slutar här i Värmland, men jag får be om att återkomma med besked efter sommaren 

kring detta. Det som jag däremot vill göra är att tacka de föreningar som varit med i 

projektet och så många arrangemang och aktiviteter för barn och unga det har blivit 

trots att vi varit med om en pandemi under dessa år.  

 

Vi har lite pengar kvar att fördela från SAMSAM och det är inte mycket kvar, men vi 

kommer att skicka ut en ansökningsomgång nu och vi kör först till kvarn på resterande 

medel. 

 

Nu önskar jag er en riktigt skön sommar, och på återhörande i höst. 

/Andreas Pettersson 

 

 

Distriktsstämman 2022 
Årets distriktsstämma gick av stapeln 23:e April i Byahuset i Hån Årjängs kommun. På 

stämman deltog 53 st bygdegårdsvänner varav 37 st ombud för våra 119 föreningar. 

Läs mer om stämman på hemsidan 

https://bygdegardarna.se/varmland/stammor/2022-han-eller-digital/ , där går det 

även att läsa protokollet i PDF-format. 
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Vill ni stå som värd för Distriktsstämman 2023? 
Hör av er till oss på bgvarmland@gmail.com om intresse finns att stå som värd för nästa 

års Distriktsstämma.  

 

Riktade krisstödet 
Nu har förbundsstyrelsen fattat beslut om vilka föreningar som får ta del av det riktade 

krisstödet från Boverket. Flertalet av er värmländska föreningar har beviljats stöd. Det 

som vi också kan notera att 5 föreningar från Värmland beviljas ej stöd pga att de inte 

uppfyllt de grundkrav som ställs på föreningarna att alla ska gjort årsrapporteringen. Så 

här kommer vi i distriktet att jobba vidare med att få fler att göra årsredovisning. Men 

ett stort grattis till er föreningar som får ta del av krisstödet! 

Nedan ser ni hur fakta kring stödet som gäller inom hela förbundet. 

 

Sammanfattning: 

Totalt har 939 unika ansökningar skickats in 

875 föreningar får stöd 

53 föreningar har fått minimibelopp på 6 000 kronor 

822 har fått 23,32655 % av redovisade fasta kostnader 

47 har skickat in ansökan, men angivit att stöd ej behövs 

17 har ansökt, men överhuvudtaget inte årsrapporterat och har därför inte beviljats 

något stöd 

 

 

Goda exempel  
Vi i distriktet önskar få inspel från er föreningar kring vad ni skulle vilja lyfta fram och tipsa 

till andra föreningar om vad ni har lyckats med, vad ni gör som är bra eller något som ni 

är stolta med från er förening. Vi vet att det finns många goda exempel och vi skulle 

vilja lyfta fram goda exempel från er föreningar. Så har ni något att bidra med så får ni 

gärna mejla oss detta på bgvarmland@gmail.com 
 

 

Teknik- och Fastighetspool 
Vi i distriktet planerar att skapa en teknik och fastighetspool. Vi tänker att vi är många 

aktiva medlemmar bland våra 119 medlemsföreningar som sitter på kunskap kring 

tekniska frågor, frågor rörande våra fastigheter och vi vill skapa någon form av grupp 

där vi kan dela med oss den kunskap vi besitter. Det kan handla om fiber, 

scenbyggnation eller utrusning för att kunna visa film för att nämna några exempel som 

en teknikpool och fastighetspool kan hjälpa till kunskapsmässigt till andra föreningar 

som står inför dessa eller andra frågor inom området. 

Har ni kunskap inom något område och kan tänka er att delge detta till andra 

föreningar så får ni gärna mejla oss med namn och kontaktuppgifter samt vilket 

område ni skulle kunna hjälpa till med kunskap till andra. bgvarmland@gmail.com 
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Investeringsstöd från Boverket 
Bygdegårdarna fick bra utdelning i årets investeringsstöd från Boverket med 

sammantaget 11 110 672 kronor av 28 000 000 kronor, det vill säga 40 procent av de 

utdelade medlen. Av de totalt 84 föreningarna som beviljades medel var 32 procent 

bygdegårdar, alltså sammantaget 28 föreningar. Förra året var bygdegårdarnas andel 

av medlen 14 procent och andelen föreningar var 22 procent. 

I Värmland var det 3 föreningar som beviljades stöd Ljusnedalen,  Lundsberg och 

Rudskoga bygdegårdsföreningar. Stort grattis till er!  

 

 

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/ 

 

 

Vi i distriktsstyrelsen önskar alla föreningar en fin Midsommarhelg! 

 

tel:11%20110%20672
tel:28%20000%20000
https://bygdegardarna.se/skota-bygdegard/miljo/hallbarhet/

