Bohusläns hembygdsförbunds (Bhf) nyhetsbrev mars 2021
Mer och mer vår för varje dag! Har din förening börjat planera för sommaren? Det går ju
inte att veta hur denna sommar kommer att bli.. men en sak är säker: kulturarvs- och
naturmiljöer kommer att vara attraktiva besöksmål i hemester-tider (semestra hemma).
Inom kort kommer ett tipsblad kring coronaanpassade aktiviteter – med tips och goda
exempel – håll utkik i mailen!
Broschyren Upptäck ditt
smultronställe
I broschyren presenteras Bhfs
medlemsföreningar i bild och text
om kulturarvsföreningar som
smultronställen/besöksmål.
Önskar din förening broschyrer att dela
ut hos er? Kontakta undertecknad så får
ni broschyrer på posten.
Coronastöd
I förra nyhetsbrevet, i e-post och i vanligt brev har Bhfs medlemsföreningar fått info om
möjligheten att söka stöd om föreningen förlorat betydande intäkter p.g.a. pandemin/
föreningens ekonomi är hotad p.g.a. inkomstbortfall som härrör till pandemin. Bhf har
fått stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd att fördela till medlemsföreningar.
Infobrevet finns bifogat detta nyhetsbrev. Sista datum att ansökan om stöd är 31 mars.
Kulturens kapillärer – Ideell kulturallians stöttar lokala kulturföreningar
Stöd för att pröva smittsäkra sätt att mötas, testa nya tekniker och tjänster m.m. passa på att utvecklas medan vi väntar på att pandemin lättar! Stödet kan sökas av
föreningar som är anslutna till Ideell kulturallians medlemsorganisationer, hembygdsrörelsen har samverkansavtal med Studieförbundet Vuxenskolan som är med i alliansen.
Sök senast 7 april. Läs mer här: www.ideellkultur.com/kris2021
Tips på inspiration, ny kunskap m.m.!
Kurser och aktiviteter om allt från Hembygdsförsäkringen och Lyft föreningens ekonomi
till marknadsförening på sociala medier och digitala mötesverktyg.
Bifogat finns uppdaterat tipsblad med Kurser, föreläsningar m.m. under våren.
Fira demokrati trots pandemi – 100 år sedan allmän och lika rösträtt.
Bhf är medarrangör till aktiviteter på tema demokrati, bl.a. genom Prisma Västra
Götaland. Först ut är en föreläsning av Gunnar Wetterberg, 13 april kl 18.30.
Läs mer och anmäl här: www.hembygd.se/bohuslan/news/20709
Inom kort kommer ett tipsblad kring Demokratin 100 år – håll utkik i mailen!
Årsmöten
Sveriges hembygdsförbund har satt samman info och tips kring hur föreningar bör tänka
kring årsmöte under pandemin, lär mer här: www.hembygd.se/shf/arsmoten
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har gjort en lathund för digitala årsmöten:
filer.hembygd.se/shf/uploads/files/2021/02/05/Lilla%20digitala%20m%C3%B6tesskolan,
%20Vuxenskolan.pdf SV kan vara stöd kring årsmöten, kontakta din lokalavdelning.
Bohusläns hembygdsförbunds årsstämma: 12 sept med förbehåll för pandemiläget.
Sveriges hembygdsförbund (SHF)
Nya satsningen på kulturarvsturism: Kulturarvet som besöksmål. På SHFs hemsida finns
inspiration och tips för föreningar som vill utvecklas som besöksmål.
Läs mer här: www.hembygd.se/shf/turism
Till sist… XL-hjälpen för föreningar med byggprojektdrömmar!
Vad drömmer din förening om för byggprojekt som ni inte har möjlighet att göra själva?
Läs mer och nominera ert bidrag senast den 18 april, https://xlhjalpen.se/
Vårhälsningar!
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