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Årsmötet 25 augusti
Fem månader senare än vi först planerat så hölls äntligen förbundets årsmöte. Vi
samlades på tunet hos Sollentuna Hembygdsförening, utomhus och på behörigt
avstånd. Med poströster och utökat ombudsförfarande så var det 54 personer i
röstlängden och på plats var vi 21 personer. Allt gick lugnt och sansat till,
valberedningens förslag godkänndes och alla föreningar kommer att få ett justerat
årsmötesprotokoll i mejlboxen inom en snar framtid.

Brittmarie Urve, mötessekreterare, Lena Adelsohn Liljeroth, mötesordförande och Anita Lundin, förbundsordförande.

Föreningsarkiven i Stockholms län

Föreningarnas ekonomi i Coronatid

planerar att hålla flera olika kurser och
medlemsträffar under hösten, där man
kan välja att delta fysiskt eller digitalt. På
vår hemsida finns alla kurserna

Många föreningar har hört av sig och är
oroliga för framtiden och hur man ska få
ekonomin att gå ihop nu när det inte
längre går att bedriva normal

presenterade och vi puffar lite extra för
kursen Analoga bilder som hålls den 24
september (ej digitalt).

verksamhet. Förbundets styrelse är
medvetna om den pressade situationen
som många befinner sig i och arbetar
för att hitta en hållbar lösning.

Nya projekt
På årsmötet fastställdes den reviderade budgeten och det inebär att vi kommer att
satsa på två projekt med start under hösten. Det första går under arbetsnamnet
Digital kompetenshöjning och sker i samarbete med Sensus. Det är till för alla
medlemmar som känner att de behöver höja sin digitala kompetens för att kunna
delta i och arrangera digitala möten och träffar samt få inspiration till annan digital
verksamhet.
Det andra projektet är nygammalt och handlar om kulturarvsresor och
hembygdsrörelsens plats i besöksnäringen. Riksförbundet har gjort en förstudie om
hembygdsrörelsens förutsättningar för att stärka sin position i besöksnäringen och
många av er har svarat på en enkät i förstudien. Under den här våren har fler
upptäckt sin närmiljö och vi är många som tror att hembygdsrörelsen kommer at
kunna spela en viktig roll för den lokala turismen. Mer information kommer!

Platser kvar
… på kursen ”Kulturinspiration” i Rättvik den 2324/9 för den som arbetar med äldre
eller med barn på t ex hembygdsgårdar. Information och anmälningslänk finns här.
Kursledare är Ulrika Lissmyr från Malung och Falun, som gjort succé med sina
tidsreseföreställningar i sommar på Matsgården i Östbjörka, Rättvik.

Än finns det häradskartor kvar
Gamla häradskartan, uppmätt år 19021907. Skala 1:50 000
De kartor som finns kvar över nedanstående härader, och de socknar (församlingar)
som respektive kartblad omfattar:
•

Sotholms Härad, norra östra delen: Dalarö, Nämndö, norra Ornö

•

Sotholms Härad, södra östra & södra västra delen: södra Ornö, södra Torö med
Landsort

•

Svartlösa Härad, östra delen: större delen av Huddinge och Brännkyrka,
Saltsjöbaden och Stockholm.

•

Värmdö Skeppslag, östra delen: Djurö och Möja ytterskärgård.

Kontakta kansliet om du vill köpa kartor, vi tar endast en administrativ avgift om 200 kr
(oavsett antal kartor).

Årets Hembygdsförening utsedd
Sliperiet Gylsboda i Skåne får utmärkelsen Årets Hembygdsförening och förutom äran
och den positiva uppmärksamheten får föreningen 10 000 kr.
Så här lyder juryns motivering: Sliperiet Gylsboda har på ett enastående sätt tagit
tillvara natur och kulturlandskapet runt en tidigare blomstrande stenindustri.
Föreningen har gjort miljöerna tillgängliga för såväl turister som boende i regionen,
och har i samverkan med andra lokala aktörer möjliggjort nya verksamheter och
mötesplatser. Sliperiet Gylsboda har bidragit till att utveckla sin bygd till ett attraktivt
besöksmål.

Varning för bedragare!
Grödinge Hembygdsförening har gjort oss uppmärksamma på att det cirkulerar ett
mejl där någon i föreningsordförandes namn ber om pengar till hembygdsföreningen.
Kanske försöker man med detta hos fler föreningar. Om du fått ett sådant mejl  svara

inte! Pengarna hamnar inte hos ordföranden utan hos bedragaren som försöker
tömma ditt bankkonto. En polisanmälan är gjord.

Tipsa
Vi vill naturligtvis att så många som
möjligt av våra medlemmar ska veta vad
som är på gång inom förbundet. Så
informera gärna dina föreningskollegor
om att nyhetsbrevet finns och be dem
anmäla sig till
info@stockholmshembygd.se
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