Till
Medlemsföreningarna i Bohusläns hembygdsförbund (Bhf).
Er kontakt i Bohusläns hembygdsförbunds styrelse – kretsmöten.
På flera håll i vårt län har ni föreningar kretsmöten där ni träffar andra föreningar i ert
område. Ibland har representanter för kommunen varit närvarande och ibland
studieförbund. Det har varierat över tid. Vår kulturarvskonsulent Marika Russberg har
vanligen representerat Bhf. Ibland har Bhf:s styrelseledamöter deltagit.
Men! Vi tror att vi som förbundsstyrelse (Bhf) har kommit för långt ifrån er föreningar.
Tanken nu är att skapa en dialog mellan er och Bhf, där fokus ligger på er föreningar.
Förbundet resonerar ofta om medlemsnyttan i olika aktuella aktiviteter, som vi arbetar
med.
Vi har nu resonerat och kommit fram till att det är nödvändigt att ni föreningar i de olika
geografiska områdena har en “egen” kontaktperson i Bhf.
Vi tror att det kan vara lämpligt med 2 möten per år och att en enskild förening i respektive
område, står som värd för kretsmötet. Eventuellt kan detta ske tillsammans med er Bhfkontakt. Vi tror att det är lämpligt att ni, som inviterande förening kommer fram till ämnen
för träffen. Vi bedömer att 1-2 personer per förening deltar för att få en lagom stor grupp.
När det kommer upp frågor lämpliga för gemensamma åtgärder eller resonemang kan Bhfkontakten ta upp aktuella spörsmål till Bhf:s styrelse.
Naturligtvis skall Bhf-kontakten också svara på era frågor om aktuella styrelsefrågor.
Vi önskar att få återkoppling på vår idé. Tycker ni att detta verkar bra, eller tycker ni att vi
missat något så vill vi mycket gärna få era synpunkter. I arbetsgruppen deltar Lars-Inge
Stomberg 070-993 11 90, Lars-Olof Olsson 072-526 94 40, Berit Mellgren 070-286 43 20 och
Ingrid Kennborn 070-694 62 72.
Ge oss synpunkter både positiva och negativa gärna inom 14 dagar efter ni fått detta brev.
Skicka antingen till stomberglarsinge@gmail.com eller till ingrid@kennborn.se
Bohusläns hembygdsförbund
Ingrid Kennborn
ordförande
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