Värmlands Bygdegårdsdistrikt

Distriktsaktuellt Juni 2018
Här kommer senaste info från Värmlands Bygdegårdsdistrik
Konst Åt Alla-utställningen Älvenäs bygdegård 22-27/5
En välbesökt utställning med totalt 670 besökare och artiklar om utställningen fanns i följande tidningar:
NWT nätbilaga, Filipstadstidningen, VF, Karlstads-Tidningen, Värmlands Bygden samt i GV-Nytt
(Grums-Vålbergsnytt som även delas ut i Säffle).
Med andra ord fick bygdegårdsrörelsen stor uppmärksamhet!

Avslutade och nya uppdrag i Förbundsstyrelsen
Distriktsordförande Ulrika Johansson har nu avslutat sina uppdrag i Förbundsstyrelsen samt Konst- och
Kulturrådet och avtackades på årets Förbundsstämma. Vår vice ordförande Tina Jonasson har valts i
Förbundsstyrelsen som ersättare.

Insänd Motion till Förbundsstämman
från Hämnäs bgf ang tak för medlemsavgiften avslogs. Det var väntat men ändå tråkigt. Det följdemånga
bra diskussioner kring motionen, samt att följden blev att frågan ska tas upp i samband med
stadgeöversynen de närmaste två åren framöver.

Höstens informationsträffar
Höstens informationsträffar kommer att genomföras som vanligt vecka 43-48. Vi återkommer inom kort
med orter och bygdegårdar. Kontakta oss gärna i Distriktet om ni har något speciellt vi ska ta upp!

Höstens informationsträffar
Distriktet har fått två nya medlemmar; Fjöle Bygdegård (Arvika) samt Frykåsens Bygdegård (Kil)

Beviljade bidrag från Boverket
Visnum &Visnums Kil (Kristinehamn)
Rämmen (Filipstad)
Älvenäs (Karlstad)
Lönnskog i (Säffle)

270 000 kr
143 000 kr
633 000 kr
50 000 kr
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Värmlands Bygdegårdsdistrikt
Info på hemsida och sociala medier
Vi uppdaterar kontinuerligt med info och bilder och ni får gärna dela era inlägg för vad som händer på er
bygdegård på vår Facebooksida (FB) så att vi kan vara en samlingspunkt för länet och flera kan hitta era
FB sidor. Vill ni starta upp en sida på FB är det bara att höra av sig på bgvarmland@gmail.com så hjälper
Lena Svensson till med detta. Distriktsaktuellt kommer finnas i PDF-format på hemsidan för utskrift och
delning. Vi inväntar besked om BR’s nya IT-plattform för gratis hemsidor under deras domän.

Hemsida
http://www.bygdegardarna.se/varmland/.

Facebook
Sök på Bygdegårdsdis1triktet Värmland och Gilla sidan.

Styrelsen önskar
samtliga föreningar
och samarbetsorganisationer en
Skön Sommar!
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