Sveriges Hembygdsförbund mars 2020 | Skriv ut

Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut, klicka här.

www.hembygd.se | Tipsa en vän | Prenumerera | Avprenumerera

Tänk på risken för spridning av coronaviruset
Med anledning av risken för spridning av coronaviruset vill Sveriges Hembygdsförbund främst
hänvisa till myndigheternas rekommendationer. Men med tanke på att många av hembygdsrörelsens
medlemmar är äldre och därför löper större risk för allvarliga komplikationer om de blir smittade, finns
det anledning att vara extra restriktiv med alla slags möten. Många föreningar avser att hålla
årsmöten de närmaste veckorna och från riksförbundet vill vi framhålla att man under rådande
omständigheter har möjlighet att skjuta på dessa möten till ett senare datum, även om det innebär ett
avsteg från stadgarna. Omsorgen om medlemmarna måste gå först.
/Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund
Ta del av Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer

Maja Hagerman fick
utmärkelse av Sveriges
Hembygdsförbund
Med följande motivering har Maja Hagerman
tilldelats utmärkelsen Kulturhammaren: "Maja
Hagerman har som journalist, historiker och
författare lämnat värdefulla bidrag till
folkbildningen om Sveriges historia och
synliggjort det lokala engagemangets
betydelse. Med auktoritet och en stor portion
mod har hon också gjort oss uppmärksamma
på kulturarvets sprängkraft i samtiden och
varnat för riskerna med att odemokratiska
krafter använder kulturarvet för politiska syften.
I detta ser vi ett viktigt stöd för
hembygdsrörelsen.”
Prisutdelningen gick av stapeln i samband
med de regionala hembygdsförbundens
ordförandeträff i Stockholm 12 februari.
Läs pressmeddelandet

Snart publicerar vi nya Bygdeband
I slutet av mars publiceras nya Bygdeband som då blir en del av Hembygdsportalen. Behöver din
förening konton till nya användare som ska jobba med Bygdebands material? Har föreningen jobbat
med Bygdeband men ännu inte skaffat en hemsida i Hembygdsportalen? Har du andra funderingar
som rör sammanslagningen av Bygdeband och Hembygdsportalen? Läs mer på SHF:s hemsida och
kontakta info@hembygdsforbundet.se om du har frågor.
Läs mer på www.hembygd.se/hembygdsportalen

Bygd och natur 100 år
I år firar tidningen Bygd och natur 100-årsjubileum. Det
firas med ett jubileumsnummer som kommer till din
brevlåda om ungefär en vecka, det vill säga ett par
veckor senare än vanligt. I tidningen kan du läsa om
såväl tidningens som organisationens historia och
utveckling. Samtidigt som tidningen kommer ut kommer
du att kunna ta del av gamla nummer av tidningen på
SHF:S hemsida.
www.hembygd.se/bygdochnatur100ar

Resultat av årets enkät

3 av 4 ordförande är män
Ett stort tack till alla er som svarat på årets enkät! Hela 1 347 svar kom in, vilket är rekord sedan SHF
övergick till digital enkät 2013. Resultatet visade att antalet aktiviteter, besökare och arbetade timmar
är relativt konstant jämfört med tidigare år. På frågor om jämställdhet visade det sig att bara 36% av
föreningarna har en kvinna som ordförande trots att det i genomsnitt är ungefär lika många kvinnor
och män i styrelserna. I enkäten frågades också om antal aktiviteter särskilt riktade till barn och unga
under 25 år, samt antalet deltagare vid dessa aktiviteter.
Läs mer om resultatet på www.hembygd.se/statistik

Badelunda hembygdsförening får rätt av domstol
Efter 12 års kamp har Badelunda Hembygdsförening vunnit en delseger genom att Mark- och
miljödomstolen upphävde detaljplanen för ridanläggningen på riksintresseområdet intill
Badelundaåsen, strax utanför Västerås. "Det här är en viktig delseger för oss som kämpat med
frågan under 12 år", säger Bengt Wallén, vice ordförande i Badelunda Hembygdsförening och
ordförande i Västmanlands Hembygdsförbund.
Läs mer om ärenden och domen på www.hembygd.se

Anmälan öppen till
riksstämman i Nyköping
I år är det Södermanlands Hembygdsförbunds
tur att vara värdar för SHF:s riksstämma.
Arrangemanget går av stapeln 22–24 maj i
Nyköping och startar med invigning, föreläsning
och aktiviteter på fredagen, bland annat ett
seminarium om hembygdsturism med
redovisning av SHF:s turismprojekt, samt en
presentation av nya Bygdeband. Under
lördagen pågår stämmoförhandlingar och på
kvällen blir det fest. Stämman avslutas med
trevliga aktiviteter i Nyköping och runt om i
länet under söndagen. Har du frågor, kontakta
Susanne Salomonsson 08-441 54 87,
susanne.salomonsson@hembygdsforbundet.se
Anmäl dig på www.hembygd.se/riksstamma

Arkivprojektet fortsätter under 2020
Nu är det beslutat att SHF:s arkivprojekt får en fortsättning efter att Riksarkivet beviljat ytterligare 150
000 kronor. Sedan projektet startade hösten 2019 har många hembygdsföreningar tagit del av de
kurser i arkivering som har anordnats av arkiv runt om i landet. Projektet är ett samarbete mellan
Sveriges Hembygdsförbund, Svenska Arkivförbundet och de regionala enskilda arkiven.
Läs mer på www.hembygd.se/arkiv

Naturvårdsverkets statsbidrag höjs till nivån för 2018
Naturvårdsverkets bidrag till Sveriges Hembygdsförbund återgick i år till 800 000 kr, det vill
säga samma nivå som 2018. Förra året fick SHF och andra miljöorganisationer endast 25
procent av tidigare statsbidrag, på grund av kraftigt sänkta anslag till Naturvårdsverket i förra
årets statsbudget.

Nominera Årets
Hembygdsbok
Förra året blev en årsboksserie utsedd till
Årets Hembygdsbok och i år är det därför dags
för en monografi att få utmärkelsen. De
regionala förbundens nomineringar ska vara
SHF till handa senast 30 april.
Läs mer om hur nomineringen går till:
www.hembygd.se/utmarkelser

Studieförbundet Vuxenskolan

Ökat antal studiecirklar under 2019
Enligt Studieförbundet Vuxenskolans statistik ökade antalet studiecirklar anordnade i samverkan med
hembygdsrörelsen med 3% under 2019. Kulturarrangemangen ökade med 14% och för "annan
folkbildning" var ökningen 4%.
Hitta ditt lokala kontor på www.sv.se

Tips!

Nätverket Svenska
kulturlandskap
Nätverket Svenska kulturlandskap fokuserar
på traditionella skötselmetoder i kulturlandskap. De arbetar för att vidareförmedla
kunskap till brukare, entreprenörer, förvaltare
och beslutsfattare, genom till exempel
seminarier, föredrag, workshops, filmer och
trycksaker. Huvudmän är
Hantverkslaboratoriet och
Riksantikvarieämbetet.
Läs mer på www.svenskakulturlandskap.se

Information efterlyses

Har din förening information
om resande folk?
Frantzwagner Sällskapet är en organisation
som driver frågor som rör den nationella
minoriteten resande, eller "tattare", "skojare"
eller "zigenare" som de tidigare ofta kallades.
Just nu gör sällskapet en dokumentation av
objekt, platser och berättelser som har
anknytning till resande. Har din förening
material, information eller tips? Mejla då till
Sebastian Casinge som leder projektet:
historia@frantzwagner.org. Projektets
slutdatum är 31 mars.
Läs mer på www.frantzwagner.org

Följ Sveriges Hembygdsförbund
på Facebook!
Klicka på länken och sedan på "Gilla" för att få
alla inlägg som görs direkt i ditt eget flöde.
www.facebook.com/sverigeshembygdsforbund
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