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Verksamhetsplan 2022                                 
Bohusläns hembygdsförbund arbetar för att stödja och stärka sina 100  

medlemsföreningarna i deras arbete med att bevara, använda och  

utveckla kultur- och naturarv samt synliggöra kulturarvsrörelsens viktiga  

och värdefulla arbete för allas vårt gemensamma kultur- och naturarv.  
 

             
 

Bohusläns hembygdsförbund (Bhf) är en regional paraplyorganisation med 100 

medlemsföreningar: hembygds-, kulturarvs-, kultur-, släktforskar-, båt- och samhälls-

föreningar samt arbetslivsmuseer och bildarkiv. Föreningarna har tillsammans drygt  

20 000 medlemmar. Bhfs verksamhetsområde är f.d. Göteborgs och Bohus län och Bhf  

är ett av 26 regionala hembygdsförbund med Sveriges Hembygdsförbund (SHF) som 

riksorganisation, en av Sveriges största folkrörelser med en halv miljon medlemmar. 
 

Bhfs verksamhet utgår från perspektiven Demokrati, Hållbarhet och Digitalisering. 
 

Fokusområden 2021-2023: Landskap; Samlingar; Bohuslän kring 1658; Maritimt kulturarv. 
 

Bhf är medstiftare till Stiftelsen Bohusläns museum och Bhf är representerat i 

stiftelsestyrelsen. Bhf och museet har en nära samverkan och museets personal med sina 

kompetenser utgör en viktig resurs för Bhf och dess medlemsföreningar.  
 

Bhf samverkar med en rad ideella och offentliga aktörer som hembygdsförbund och  

andra kulturarvsföreningar, kulturarvsorganisationer, studieförbund, turistorganisationer, 

kommuner och skolor. Bhf har ett samverkansavtal med Studieförbundet Vuxenskolan. 
 

Fokusområden 2021-2023  

Landskap  

Bhf verkar för att medlemsföreningarna ska bli mer aktiva i frågor som rör landskaps-  

och samhällsförändringar, detta sker i projekten Allt berättar historia och Hembygden i 

landskapet, läs vidare nedan. Projekten utgår från Europeiska Landskapskonventionen. 

Genom att föreningarna blir mer synliga i dessa sammanhang blir de än mer angelägna och 

värdefulla i lokalsamhället, t.ex. som resurs för kommunen i samhällsplaneringen.  
 

Samlingar 

Kulturarvsföreningar med sina samlingar av föremål, bilder och arkiv samt immateriellt 

kulturarv som berättelser, kunskap om hantverk och traditioner, utgör vårt gemensamma 

minne och är en del av vårt kulturarv. Bhf arbetar för att fler ska få tillgång till denna 

kunskapsbank, bl.a. genom att samlingar organiseras, digitaliseras och blir tillgängliga för 

och upptäcks av fler och används i nya sammanhang.  
 

Bohuslän kring 1658  

Landskapets historia århundradena före försvenskningen 1658 är lite utforskad. Bhf vill lyfta 

denna tidsperiod i Bohuslän och berätta om människor, platser och händelser. Under några 

år har temat uppmärksammats i förbundets tidskrift Bohusarvet och nu vill Bhf ta ett steg 

till och initiera vidare utforskande av tidsperioden och knyta samman personer som är 

intresserade av och har kunskap kring ämnet för att mer kunskap om tidsepoken ska 

samlas och göras tillgänglig. En arbetsgrupp har bildats som arbetar med frågan.  
 

Maritimt kulturarv 

Bohuslän är ett landskap präglat av havet och kusten, även om landskapet också består 

av inland, skog och fjäll. Bhf vill lyfta det maritima kulturarvet och berätta om hur livet vid 

havet präglat människorna i Bohuslän, vilket uttrycks i föremål, hantverk, traditioner, 

kunskap, berättelser m.m. Bhf vill också knyta dåtiden med nutiden inom detta område.  
 

Varje fokusområde har en arbetsgrupp med ledamöter från Bhfs styrelse och t.ex. 

representanter från medlemsföreningar. Ytterligare arbetsgrupper är: Aktiviteter – som 

planerar kurser m.fl. aktiviteter och Bhf-kontakt som arbetar med kretsorganisationen.  
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Aktiviteter 2022  

Efter en tid som präglats av coronapandemin, vilket bl.a. resulterat i inställda och fram-

flyttade aktiviteter, men också nya aktiviteter och anpassningar, hoppas Bhf att 2022 ska 

bli ett år av nystart, utifrån nya erfarenheter, reflektioner och nya idéer.. En enkät 

skickades till medlemsföreningarna för att undersöka hur föreningarnas verksamhet 

påverkats av coronapandemin och vilket stöd föreningarna önskar från Bhf. Utifrån 

enkätsvaren formas delar av Bhfs verksamhet för 2022. Troligen kommer även 2022 att 

präglas av coronapandemin, i skrivande stund går det inte att veta hur t.ex. restriktioner för 

sammankomster och arrangemang kommer att se ut under 022.   
 

Under 2022 kommer Bhf fortsätta fokusera på tema Demokrati bl.a. som tema i 

Bohusarvet, genom medverkan i projekt MOD2021 samt andra aktiviteter, se nedan.  

 

Fokusområde Landskap  

Projektet Allt berättar historia - kulturarvsföreningar inventerar kommunens utvalda 

kulturmiljöer – utvärderas och erfarenheterna utgör grund för att initiera Allt berättar 

historia i fler kommuner.  
 

I projektet Hembygden i landskapet (inom projekt Landskapsobservatorium Västra 

Götaland) samverkar Bhf med HembygdVäst och Förvaltningen för kulturutveckling för att 

lyfta landskapet i dåtid, nutid och framtid utifrån medlemsföreningarnas samlingar och 

kunskap. Frågor som lyfts är bl.a. landskapets natur- och kulturvärden och immateriella 

värden. Unga bjuds in för samtal och erfarenhetsutbyte kring framtidens landskap.  
 

Delta i samverkansgruppen Hus med Historia med representanter från hembygdsförbundet i 

Västra Götaland, Bohusläns museum, Västergötlands museum, Förvaltningen för 

kulturutveckling, NAV och länsstyrelsen. Från 2020 har gruppen fokus på kvarnar. För 2022 

planeras: temadag kvarnar (skulle arrangerats 2020 men fick ställas in p.g.a. pandemin); 

underhålla nätverket av kvarnintresserade; Facebooksidan Kvarnar i väst samt arrangera  

Öppen kvarn – öppet hus i kvarnar.  
 

Arrangera kurs i sliplie i samverkan med medlemsförening, Bohuslän museum och 

Studieförbundet Vuxenskolan.  
 

Medverka i föreningars slåttergille i samverkan med Bohusläns museum.  
 

Kulturarvskonsulenten är delaktig i arbetat med att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram för 

Munkedals kommun, även Bhfs medlemsföreningar i Munkedal är delaktiga i detta.  
 

Följa upp de träffar om torplämningar som Bhf och Orust hembygdsråd arrangerat.  
 

Fortsatt ha en representant i Årets slåtterängsskötare som leds av länsstyrelsen. Varje år 

utser gruppen en person eller förening till Årets slåtterängsskötare.  
 

Fokusområde Samlingar  

Arrangera kurser kring föremålsvård, gallring m.m. i samverkan med bl.a. Bohusläns 

museum och Studieförbundet Vuxenskolan.  
 

Följa upp temadagarna om arkiv som hölls 2020, i samverkan med Sveriges 

hembygdsförbund, HembygdVäst och Föreningsarkiven i Västra Götaland.   
 

I projektet Allt från dinosaurier till mormor – från baktid till framtid får barn undersöka och 

fundera kring äldre föremål, detta resulterar bl.a. i utställningar på Bohusläns museum.  
 

Producera miniutställningar om medlemsföreningarna och bl.a. lyfta fram föremål ur 

föreningarnas samlingar, i utställningen Utgångspunkten på Bohusläns museum.  
 

Arbetsgrupp Digital samlingsförvaltning inom HembygdVäst fortsätter dialogen med aktörer 

inom området för att stötta medlemsföreningarna med kunskap, verktyg och stöd kring 

bl.a. databaser för föremålssamlingar.  
 

Fokusområde Bohuslän kring 1658  

Arbetsgruppen har skickat enkät till medlemsföreningarna för att kartlägga intresse, 

kunskaper, personer som är intresserade av ämnet och denna följs upp; träffar arrangeras  

för intresserade och ett nätverk skapas för fortsatt arbete med temat.   
 

Inspirera medlemsföreningarna att lyfta temat bl.a. genom att inventera kunskap om 

tidsperioden hos föreningens medlemmar, i lokalsamhället osv.  
 

Fortsätta lyfta temat genom artiklar i Bhfs tidskrift Bohusarvet.  
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Fokusområdet Maritimt kulturarv 

Projektet Bohusläns seglande kulturarv – skutor, skolor och skärgård som initierades av 

bl.a. Bhf under 2020 och som fått stöd från Thordénstiftelsen vidareutvecklas. Projektet 

syftar till att skapa generationsmöten mellan unga på högstadiet och aktiva i 

skutföreningar; att unga får upptäcka och uppleva skutor och segling samt maritimt 

kulturarv samt skapa möjligheter för ett långsiktigt samarbete mellan skolor och 

kulturarvsföreningar. 
 

Vidareutveckla Skagerraks kapare: vandringsutställning som medlemsföreningarna kan visa 

i sina lokaler med tillhörande aktiviteter. Målgruppen är i första hand barn och unga. 

Samverkan med Lysekils kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.  
 

Lyfta temat genom artiklar i Bohusarvet.  
 

Arrangera temadagar, träffar och liknande, om maritimt kulturarv för medlemsföreningarna.  
 

Inspirera medlemsföreningarna att lyfta temat, att inventera kunskap, föremål och 

immateriellt kulturarv inom temat.  
 

Exempel på övriga aktiviteter  

Tema Demokrati  

Inspirera medlemsföreningarna att lyfta temat, detta kan ske på en mängd sätt, allt ifrån 

att lyfta personer på platsen som varit viktiga för den demokratiska processen i lokal-

samhället till att lyfta ideella föreningar är ett uttryck för demokrati, visa på föreningars roll 

i ett demokratiskt samhälle osv.  
 

Bhfs årsstämma kommer att ha tema Demokrati.  
 

Fortsätta arrangera aktiviteter kring tema demokrati bl.a. inom Prisma Västra Götaland. 
 

Bhf är delaktigt i Bohusläns museums projekt MOD2021. Projektet lyfter lokala 

rösträttskämpar i Bohuslän och projektet vill tillgängliggöra fler parallella historiska spår 

som fler kan identifiera sig med. Flera av Bhfs medlemsföreningar är engagerade i projektet 

och alla föreningar kommer erbjudas att visa affischutställningen.  
 

Bhf och Bohusläns museum planerar att ge ut en publikation på tema demokrati.  
 

Arrangera inspirations-, erfarenhetsutbytes- och kunskapsträffar för medlemsföreningarnas 

funktionärer som ordförande, sekreterare, kassör, revisor och valberedare.  
 

Tema Föreningsutveckling  

Sprida det utbudspaket på kurser, träffar m.m. som tagits fram inom Prisma VG.  
 

Erbjuda medlemsföreningar föreningsutveckling utifrån materialet Dialogduken i samverkan 

med Studieförbundet Vuxenskolan.  
 

Sprida metoden från projektet Kulturavet som besöksmål, under 2021 deltog åtta 

föreningar i Västra Götalandsregionen, varav tre är medlemmar i Bhf, i projektet som syftar 

till att kulturarvsföreningar skapar nya upplevelser och erbjudande till besökare utifrån 

målgruppsanalyser och rådande trender i besöksnäringen; kulturarvsföreningarnas 

besöksmål bidrar till attraktiva platser och kulturarvsföreningarna som en aktiv aktör i 

besöksnäringen. Processen leds av delar av Prismas kulturturismgrupp där Bhfs 

kulturarvskonsulent ingår. Projektet har fått stöd från Västra Götalandsregionen.  
 

Tema Dialog medlemsföreningarna  

Under 2021 initierades en arbetsgrupp i Bhfs styrelse som tog fram ett förslag kring 

kretsorganisationen och Bhf-kontakt. Förslaget skickades till medlemsföreningarna för 

synpunkter. Arbetsgruppen fortsätter att utveckla idén med Bhf-kontakt i dialog med 

föreningarna.  
 

Besöka medlemsföreningar i samband med styrelsens möten och aktiviteter samt delta i 

medlemsföreningarnas aktiviteter; arrangera dialogmöten för nya ordföranden i medlems-

föreningarna, för inspiration, idébyte och fördjupad dialog.  
 

Arrangera kretsträffar, i flera kretsar i samverkan med kommun och Studieförbundet 

Vuxenskolan. Kretsträffarna är tänkta för inspiration, idébyte och samverkan. 
 

Tema Unga och hembygden  

Vidareutveckla projekt Hembygd 2.0 – hitta berättelsen: inspirera fler föreningar att delta; 

sprida metoden med generationsmöten kring platsens historia och gemensamt lärande och 

skapande som resulterar i digitala berättelser/korta filmer; producera en inspirationsskrift. 
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Arbeta vidare med projektet Från dinosaurier till mormor – från baktid till framtid: sprida 

inspirationsskrift och tipshäfte som producerats i projektet; arrangera inspirationsdagar för 

kulturarvsföreningar och förskolor; besöka förskolor inför Förskolans dag; arrangera 

Förskolans dag i samverkan med medlemsföreningar; medverka på OMEPs världskongress i 

Aten för att presentera projektet.  
 

Fortsätta samverkan med Kulturkatalogen och Förvaltningen för kulturutveckling kring 

temadagar om tidsresepedagogiken m.fl. pedagogiska metoder.  
 

Tema Digitalisering  

Utveckla digitala aktiviteter för medlemsföreningarna, som kurser, inspirations-

föreläsningar, träffar m.m. i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.  
 

Vara medarrangör till workshops och studiecirklar i Prisma Västra Götaland i samverkan 

med Förvaltningen för kulturutveckling och Studieförbundet Vuxenskolan.   
 

Arrangera workshops inom Hembygd 2.0 och tillgängliggöra digitala berättelser via olika 

digitala kanaler.  
 

Samverka med Kulturkatalogen och Förvaltningen för kulturutveckling kring att utveckla en 

metod för föreningar att skapa digitala presentationer av sina aktiviteter för barn och unga 

om sina miljöer/besöksmål.  
 

Sprida goda exempel på hur kulturarvsföreningar kan arbeta mer digitalt genom att bl.a. 

vara mer aktiva i den digitala världen.   
 

Övriga kurser och aktiviteter för medlemsföreningarna 

Arrangera inspirationsdag om besöksnäring i samverkan med Södra Bohuslän Turism, som 

Bhf är medlem i.  
 

Arrangera kurser m.m. kring byggnadsvård inom Hus med historiagruppen samt utveckla 

konceptet med kurs i byggnadsvård: Bhfs medlemsföreningar är värdar och lokaler för 

kurser, i samverkan med Slöjd och Byggnadsvård Nääs och Studieförbundet Vuxenskolan.  
 

Övriga aktiviteter   

Arrangera årsstämma i samverkan med en eller flera medlemsföreningar.    
 

Avsluta arbetet med justering av Bhfs stadgar för att läggas fram vid årsmötet.   
 

Bhfs kulturarvskonsulent ingår i Bohusläns museums arbetsgrupp för Rättighetsbaserat 

arbetssätt och regionens nätverk för Människorättsbaserat arbetssätt.  
 

Delta i Sveriges Hembygdsförbunds aktiviteter som konsulentträff, ordförandeträff, 

försäkringskonferens m.fl.  
 

Verka för att flera medlemsföreningar inser värdet med att tillhöra ett riksförbund och  

därför ansluter sig till Sveriges Hembygdsförbund.  
 

Ge ut fyra nummer av Bohusarvet; Bohusarvets redaktionsråd träffas fyra gånger/år.  
 

Trycka ny version av broschyren Upptäck ditt smultronställe som presenterar alla 

medlemsföreningar och som trycks vartannat år. Broschyren finns tillgänglig hos 

medlemsföreningarna, på turistbyråer, på Bohusläns museum m.fl. platser.  
 

Utse Årets hembygdsbok; hembygdsskrift och övriga publikation bland 

medlemsföreningarnas utgivning 2020, presenteras på årsstämman. 
 

Vara medarrangör till Gustafsbergsdagarna: under en helg kan besökare på Gustafsberg, 

Uddevalla, få en glimt av hur badortsliv anno 1899.  
 

Medverka i mässor som Släktforskardagarna i samverkan med HembygdVäst och Bondens 

dagar med info och försäljning tillsammans med Bohusläns museum.  
 

Bhf ser fram emot 2022 när kulturarvsrörelsen, efter coronapandemin, startar upp 

verksamheten för fullt igen, med nya erfarenheter, idéer och positiv framtidstro!  
 

Uddevalla 2021-09-01 

/Styrelsen för Bohusläns hembygdsförbund       


