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Funderingar kring årsmöten 

Nytt år och fortfarande är det ovant med pandemin som råder. I vanliga fall skulle många av oss vara i full färd 

med att planera för årsmöten och tillhörande festiviteter, i våra föreningar.  

Vi råder alla föreningar att försöka genomföra sina årsmöten. Även om vi ser en ljusning så är det svårt att veta 

hur framtiden ser ut. Det är därför bra att försöka genomföra årsmöten. Det finns möjligheter, även om de 

kanske inte är lika trivsamma som ett vanligt årsmöte.  

Sveriges hembygdsförbund har fått många frågor kring hur man kan hålla ett årsmöte och skapat en sida med 

information. https://www.hembygd.se/shf/page/138871 

Det finns också information på www.hembygd.se/covid-19 

Ni får också gärna kontakta oss på Örebro läns hembygdsförbund om ni har frågor eller funderingar så hjälper 

vi till. Katharina Holmberg 019-602 87 60 kanslihembygd@olm.se eller Charlott Torgén 019-602 87 76 

charlott.torgen@olm.se  

Hur stämman för Örebro läns hembygdsförbund, som traditionsenligt brukar hållas i maj, ska genomföras är 

ännu inte fastställt. Vi ber därför om att få återkomma med information. 

 

Krisstöd från Kulturrådet 

Nu finns möjlighet att söka krisstöd från Kulturrådet för vårens aktiviteter. www.kulturradet.se  
 
Nya statliga krisstöd är också på gång från Kulturrådet. Man väntar fortfarande på klartecken från EU-
kommissionen om bidrag för inställda evenemang under perioden oktober-december 2020. När det blir klart 
kan man räkna med kort ansökningsperiod.  
 

Bevara era filmer för framtiden 

Har er förening filmer? Film är ett fantastiskt dokumentationsmaterial som många är intresserade av. Många 

forskare är också intresserade av film som berättar mycket om människor, livet och företeelser mm kring oss. 

Filmen blir en direkt koppling till vår historia och utgör en del av vårt kulturarv. Sveriges hembygdsförbund och 

Filmarkivet/Kungliga biblioteket har därför startat ett projekt för att säkra filmmaterial för framtiden.  

Har ni film som ni vill säkra för framtiden? Hör av er till Charlott Torgén om ni vill veta mer. 

019-602 87 76 eller charlott.torgen@olm.se 

 



Digitala alternativ 

Torts att vi inte kan ses och bedriva verksamhet som vanligt finns det mycket att göra och ta del av på andra 

sätt. Möjligheten att ta del av information och kurser har ökat kraftigt. I dag finns det möjlighet att delta i 

seminarier/webbinarier, kurser och titta på olika typer av filmer som kan ge kunskaper och möjlighet att delta i 

olika aktiviteter trots rådande läge. SHF: erbjuder många kurser och webbinarier samt möjligheten att fika med 

dem på tisdagsförmiddagar. Läs mer på https://www.hembygd.se/shf/page/136611  

Passa också på att lära er mer om de digitala systemen som gör det lättare att delta i webbinarier och olika 

digitala arrangemang. Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder alla hembygdsföreningar en gratis studiecirkel 

”Bli digital”. Kontakta Pernilla Wedin på SV, 070-8555506 eller pernilla.wedin@sv.se  
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