Värmlands Bygdegårdsdistrikt
Distriktsaktuellt Hösten 2017
Nu är det åter dags för information från distriktsstyrelsen till er medlemmar. Denna höst
kommer vi att besöka er som tidigare under veckorna 43-47 och vi hoppas på stor
anslutning till dessa träffar.
Detta infoblad skickas ut per post till ordförande och kassörer, som vi inte har
mailadresser till, övriga får bladet via mail. Infobladet är också inbjudan till höstens
informationsträff i respektive bygdegård. Inbjudan skickats till politiker och tjänstemän i
respektive kommun. Det är öppet att besöka den bygdegård som passar bäst vad
gäller dag och tid. Träffarna sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Skicka
gärna in frågor som ni vill ta upp under infoträffarna.

Höstens informationsträffar vecka 43 – 47.
Välkommen till höstens informationsträffar. Bra om ett par personer från varje förening
har möjlighet att komma till den kväll som passar bäst. Vi bjuder på kaffe/te och
smörgås. Ingen föranmälan! Samtliga träffar kl 18:30-21:30
Tisdag
Torsdag

24/10
26/10

Åsteby bygdegård, Torsby
Mjönäs bygdegård, Hagfors/Munkfors

Måndag
Onsdag

30/10
1/11

Västerrottna bygdegård, Sunne V
Ingmårs bygdegård, Sunne Ö

Tisdag
Torsdag

7/11
9/11

Skruvsta bygdegård, Grums/Kil PREL.
Håns byalag, Årjäng

Tisdag
Torsdag

14/11
16/11

Byns bygdegård, Arvika/Eda
Acksjöns bygdegård, Karlstad/Forshaga

Tisdag

21/11

Torpåsens bygdegård, Kristinehamn/Filipstad/Storfors

Kallelse till bygdegårdar i Säffle kommer senare

Nya ledamöter BR centralt
Vid förbundsstämman i Trollhättan presenterades vår nye ordförande Per Lodenius och nya
förbundssekreteraren Karin Fälldin. Nya idéer och nytänkande är målsättningen framöver.

Nya regler kring investeringsbidraget
From 2016 gäller följande: kopia på faktura ska skickas in senast påföljande år för att
investeringsbidraget ska kunna nyttjas. Åtgärder installerade 2016 skall alltså skickas in
senast 31 december 2017. Under hela 2017 gäller också utökat investeringsbidrag för
brand-, inbrottslarm och vattenfelsbrytare, 50% tillbaka dock max 5 000:-.

Vi i distriktsstyrelsen önskar er alla en riktigt fin höst med många aktiviteter i era hus!

