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Kallelse till Bohusläns hembygdsförbunds (Bhf) årsstämma 8 maj 2022 

Nu är det åter dags att hälsa medlemsföreningarna välkomna till årsstämma!  

En årsstämma då vi kan träffas i praktiken. 
 

I år äger stämman rum söndag den 8 maj på Tjörn. Värdar för stämman är 

hembygdsförbundets medlemsföreningar på Tjörn tillsammans med Studieförbundet 

Vuxenskolan. 
 

Tema för stämman är demokrati. Detta var planerat för förra årets stämma, med 

anledning av hundraårsjubileet av de första allmänna och lika valen i Sverige 1921.  

Tema demokrati är ju alltid aktuellt och särskilt med tanke på det som sker i Ukraina.  
 

På årsmötet ger vi kort information om tre utvecklingsarbeten: 

Bhf-kontakt och kretsmöten. För att få en tätare och tydligare dialog mellan 

medlemsföreningarna och Bhfs styrelse kommer Bhf-kontakt att utses för olika 

geografiska områden och kretsmöten startas upp och/eller vidareutvecklas. 
 

Historia i Bohuslän. För att synliggöra människor i alla åldrar - kvinnor, män och barn 

från hela Bohuslän, kust som inland. Tillföra ny kunskap, inte fokusera på sådan kunskap 

som redan är väldokumenterad. Inledningsvis önskar vi publicera artiklar i Bohusarvet. 
 

Digital samlingsförvaltning. De fyra hembygdsförbunden i Västra Götaland har arbetat 

med frågan och gruppens arbete kommer att presenteras.  
 

Förtjänsttecken kommer att delas ut till personer som utfört omfattande ideellt arbete 

för vårt gemensamma kulturarv och Årets hembygdsbok och hembygdsskrift 

kommer att presenteras.  
 

Handlingar för årsmötesförhandlingarna skickas med e-post och finns också 

tillgängliga på Bhfs hemsida. Tidigare års utvärderingar av årsstämman visar att 

deltagarna tycker att årsmötet tar lång tid. Vi tolkar det som att erfarenhetsutbytet med 

andra föreningars medlemmar är det som uppskattas allra mest och därför minimeras 

genomgångar av t.ex. verksamhetsberättelse som istället går att ta del av på Bhfs 

hemsida. En särskild punkt för årets årsmöte är förslag på justerade stadgar för Bhf. 

Förslaget finns på Bhfs hemsida.  
 

På eftermiddagen kommer vi att besöka Bhfs medlemsföreningars besöksmål 

runt om på Tjörn. Passa på att få idéer och fördjupa dig i kollegors kulturarvsarbete. 

Styrelsen för Bohusläns hembygdsförbund och medlemsföreningarna på Tjörn hälsar alla 

hjärtligt välkomna till årsstämman och hoppas att vi ses! 

 

Ingrid Kennborn  

Ordförande Bohusläns hembygdsförbund   
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