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 Fördelar för medlemsföreningar i  
 

 Bohusläns hembygdsförbund 
 
 100 kulturarvsföreningar - 25 000 medlemmar - hembygd.se/bohuslan  

 ………………………………………………………..…  
 

 Din förening blir en del av Bohusläns hembygdsförbund (Bhf)  

 med drygt 100 kulturarvsföreningar som verkar för att bevara,    

 använda och utveckla vårt gemensamma kultur- och naturarv. 
 

 Din förening kommer även att ingå i ett s.k. Bhf-kontaktområde, en krets    

 av medlemsföreningar som möts på  träffar för erfarenhetsutbyte,  

 inspiration och samverkan.  
 

 Som medlem i Bhf får din förening följande förmåner:   

 stöd från Bhfs styrelse och kansli med rådgivning, inspiration,   

 kontakter, nätverk m.m. Bhfs styrelse verkar som språkrör för  

 medlemsföreningarna på lokal, regional och nationell nivå.   
 

 rådgivning från Bohusläns museum inom bl.a. föremålsvård,    

 byggnadsvård och utställningar m.fl. områden.  
 

 möjlighet att delta i kurser, seminarier, workshops m.m. som  

 Bhf arrangerar kring t.ex. föreningsteknik, arkiv, försäkringar,  

 och skola, barn och unga. Detta arrangeras ofta i samverkan med andra   

 aktörer och är nästan alltid kostnadsfritt för medlemsföreningarna.   

 I samverkansgruppen Prisma Västra Götaland arrangeras också kurser  

 och aktiviteter för föreningar inom t.ex. guidning, sociala medier m.m.   

 Lämna gärna önskemål om ämnen för kurser & temadagar! 
  
 Forts medlemsförmåner nästa sida 
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Forts medlemsförmåner… 

 

 

möjlighet att medverka i Bhfs aktiviteter och i t.ex. mässor och annat 

som Bhf medverkar i. Bondens dagar och andra mässor och aktiviteter. I 

dessa sammanhang marknadsför Bhf medlemsföreningarna och t.ex. säljer 

böcker och skrifter, 
 

möjlighet att visa utställningarna Skageraks kapare och MOD2021 

– kapare i Bohuslän och om rösträttskämpar i Bohuslän, utan kostnad. Till 

MOD ingår 5 ex. av Magasin MOD. Till utställningarna finns möjlighet att få 

hjälp med aktiviteter m.m., 
 

ökad synlighet/marknadsföring genom Bhfs broschyrer och 

informationsmaterial som finns hos museer och föreningar, på 

turistbyråer m.fl. platser, synlighet på Bhfs webbplats, 
 

möjlighet att delta i Bhfs projekt som t.ex. Hembygden i landskapet, 

Kulturarvet som besöksmål, Allt berättar historia, Kvarndag m.m. Inom 

projekten ges möjlighet till inspiration och nya kunskaper, aktiviteter hos 

föreningar, medverkan i mässor m.m., 
 

delta i Bhfs årsstämma. Programmet för stämman innehåller förutom 

årsmöte också föredrag och utflykter och ger möjlighet att möta många 

andra föreningsaktiva,  
 

5 ex. av tidskriften Bohusarvet som utges med 4 nr/år. 

Bohusarvet innehåller artiklar om vårt kultur- och naturarv, aktuellt inom 

kulturarvssektorn och mycket mer. Medlemsföreningar presenteras 

regelbundet. Prenumerera gärna till alla i styrelsen!, 
 

digitala nyhetsbrev ca 1 gång/månad med tips om kurser, konferenser, 

erbjudanden, bidrag att söka, nyheter på kulturarvsområdet m.m. samt 

info-/inspirationsblad, 
 

möjlighet att presenteras i Bohusläns museum i utställning 

Utgångspunkten. Bhf ansvarar för en del i utställningen där alla Bhfs 

föreningar finns representerade samt en förening i taget presenteras mer 

ingående under ca 6 månader. Museet har flera hundratusen besökare/år.   
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 Bli också medlem i Sveriges Hembygdsförbund (SHF) 
 

 Stöd hembygdsrörelsen på riksnivå - medlemsnytta tillbaka!  
  

 SHF är hembygdsrörelsens riksorganisation och alla de 26 regionala   

 hembygdsförbunden i län och landskap är anslutna till SHF.  

 Enskilda personer kan vara stödjande medlemmar i SHF.  
 

 SHF arbetar med  

• råd och service till föreningar och förbund  

• hembygdsfrågor för alla hembygder  

• opinionsbildning  

• kontakter med centrala myndigheter    
 

 I medlemsavgiften ingår: 

 - en grundförsäkring i Hembygdsförsäkringen som är skräddarsydd för   

    kulturarvsföreningar. Det finns också möjlighet att teckna förmånliga  

    försäkringar för byggnader, lösöre m.m.  

 -  tidskriften Bygd & Natur 

 - inbjudningar till kurser och konferenser 

 - förmånliga STIM- och SAMI-avtal  

 - kostnadsfri hemsida (med support) i SHFs portal hembygd.se 

 - skrifter, studiehandledningar m.m. kostnadsfritt  

 - råd och stöd i föreningens arbete, t.ex. juridisk hjälp  

 - förmånliga rabatter på kontorsmaterial och mycket mer hos Stapels 

 - kostnadsfria licenser på vissa datorprogram 

 - på gång: digitalt samlingshanteringssystem (klart sommaren -23). 
 

 Kontaktuppgifter: 

 Sveriges Hembygdsförbund, Box 6167, 102 33 Stockholm 

 08 - 34 55 11, info@hembygdsforbundet.se 

 För mer info: www.hembygd.se 
 

 SHFs grundsyn 

 Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar  

 broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. 

 Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt.  

 Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets    

 skiftande former i tid och rum. 

 Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset  

 för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden.  

 Här möts alla generationer. 
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