
Bohusläns hembygdsförbunds (Bhf) nyhetsbrev februari/mars 2021  

 

Våren är här, vaccineringar mot covid-19 är igång och vi hoppas på en sommar då det  

är möjligt med utomhusaktiviteter och stort intresse för hemester – att semestra 

hemmavid. Då är kulturarvsföreningars kultur- och naturmiljöer bra utflyktsmål.  
 

Årsmöte  

Mars månad innebär i vanliga fall årsmöte för många föreningar. I år är det liksom förra 

året särskilda omständigheter. Sveriges hembygdsförbund har satt samman info och tips 

kring hur föreningar bör tänka kring årsmöte under pandemin, lär mer här: 

https://www.hembygd.se/shf/arsmoten  
 

Studieförbundet Vuxenskolan har gjort en lathund för digitala årsmöten: 

https://filer.hembygd.se/shf/uploads/files/2021/02/05/Lilla%20digitala%20m%C3%B6te

sskolan,%20Vuxenskolan.pdf  

Vuxenskolan ställer upp som stöd för föreningar kring årsmöten, kontakta din 

lokalavdelning.  
 

Bohusläns hembygdsförbunds årsstämma: 12 sept med förbehåll för pandemiläget.  
 

Coronastöd  

Bhf har fått stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd att fördela till 

medlemsföreningar som förlorat betydande intäkter p.g.a. pandemin/ föreningens 

ekonomi är hotad p.g.a. inkomstbortfall som härrör till pandemin. 

Info har sänts ut i separat mail och skickas per vanlig post till alla föreningar, info finns 

också bifogad mailet med detta nyhetsbrev.  
 

Kulturrådets krisstöd för inställda och uppskjutna kulturevenemang med anledning av 

pandemin, sista ansökningsdatum 15-17 mars. Läs mer här: 

https://www.kulturradet.se/krisstod-till-kulturen-1/ 
 

Sveriges hembygdsförbund (SHF)  

Enkät: Bohusläns hembygdsförbunds medlemsföreningar har högst svarsfrekvens i 

Sverige: 90% - stort tack för era svar! Statistiken är värdefull och kan användas i 

dialogen med kommuner, regioner och samverkansparter. Statistiken finns här: 

https://www.hembygd.se/shf/statistik  
 

Tips på inspiration, ny kunskap m.m.!  

Så blir vi yngre! 4 och 16 mars. Sveriges hembygdsförbund, för alla SHFs webbinarier: 

https://www.hembygd.se/shf/sveriges-hembygdsforbunds-webbseminarier  

Sociala medier, 9 mars. Prisma Västra Götaland. För fler kurser m.m. i Prismas regi, se 

bif. dokument Prisma... Prisma erbjuder också skräddarsydda kurser för din förening 

utifrån utbudet i dokumentet, kontakta: elin.sorensson@innovatum.se 

Riksantikvarieämbetets möte med föredrag om historiska kartor, samtal om demokrati, 

historia och mycket mer, allt finns på Utbildningsradion play: 

https://urplay.se/serie/221435-ur-samtiden-riksantikvarieambetets-hostmote  
 

Hembygden i landskapet  

Om landskapet/föreningens miljö igår och idag, utifrån föreningens samlingar och arkiv, 

om landskapet imorgon utifrån ungas tankar. Föreningen får inspiration och stöd från 

projektgruppen. Låter detta intressant? Ta kontakt med undertecknad. Mer info finns 

här: www.lovg.se/hembygden-och-landskapet/  
 

Fira demokrati trots pandemi – 100 år sedan allmän och lika rösträtt.  

Massa inspiration, kunskap finns här: https://firademokratin.riksdagen.se/ - ladda ner eller 

beställ affischutställning och magasin utan kostnad.  
 

Till sist… Efterlysning! Har din förening montrar att låna ut till andra föreningar? 

Kontakta undertecknad.  
 
 

Vårhälsningar! 

Bohusläns hembygdsförbund  

gn Marika Russberg 

kulturarvskonsulent  

 

marika.russberg@bohuslansmuseum.se  

0702 – 38 99 80  
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