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Nytt år
Det startar ju inte riktigt som vi hoppats på... ökad smitta, nya restriktioner, inställda
evenemang, arbeta hemifrån om det är möjligt. Det är det för oss på kansliet så nu är
det återigen hemmakontor som gäller. Även om det är tråkigt och alla är innerligt
trötta på skärmmöten så är det ändå en stor hjälp att det är möjligt. Det är kämpigt att
hålla modet uppe men vi vet ju att hembygdsrörelsen är uthållig och stabil. Vi klarar
det här också!

Nu är Sveriges hembygdsförbunds webbinarieutbud för våren 2022 färdigt!
Alla medlemmar i föreningar som är anslutna till ett regionalt hembygdsförbund är
välkomna att anmäla sig.
Du hittar nätverksträffar på olika teman där vi samtalar och utbyter erfarenheter och
webbinarier om föreningsutveckling, kommunikation, berättande, byggnadsvård,
lokalhistoria, samhällspåverkan och en hel del annat.
Klicka HÄR för att ta del av utbudet i form av en pdf som du också kan skriva ut.
Läs mer och anmäl dig HÄR Tänk på att datum kan ändras och nya webbinarier
komma till. Håll därför koll på SHFs hemsida där du alltid har aktuell information. Ett
annat tips är att prenumerera på SHFs nyhetsbrev.

Boka in den 5 april
Förbundets årsmöte är planerat till 5 april kl. 1519. Vi siktar på att kunna träffas och
har bokat in oss på Medeltidsmuseet. Men eftersom mycket är osäkert kring
smittspridning och restriktioner har vi en plan B som innebär digitalt årsmöte.
Information om årsmötet kommer att skickas till alla föreningars kontaktpersoner samt
finnas på vår hemsida.
Motioner ska enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari. Mejla
in till ann@hembygd.se.
Nominera en välförtjänt hembygdare till förbundets hedersdiplom. Diplomet delas ut
för föredömlig och värdefull insats i hembygdsrörelsen. Förslag med meritförteckning
skickas med epost till ann@embygd.se senast den 14 februari. Helst ej längre än en
A4 sida. Förslagen behandlas av förbundsstyrelsen och delas ut på förbundets
årsmöte 5 april. Statuter för diplomet finns på förbundets hemsida. Ingen kostnad för
föreningen.

Årets hembygdsbok
Varje år ges priset Årets hembygdsbok till en bok eller en serie årsböcker som på ett
föredömligt sätt levandegör det lokala kulturarvet. Utmärkelsen är instiftad av Sveriges
hembygdsförbund för att synliggöra, stimulera och lyfta statusen på den stora mängd
hembygdslitteratur som varje år ges ut inom hembygdsrörelsen.
Nu är det dags att nominera föreningens bidrag, det kan vara en bok, eller årsbokserie.
Boken ska ha getts ut av, eller i samarbete med, en hembygdsförening ansluten till ett
regionalt hembygdsförbund och Sveriges hembygdsförbund.
Utöver att bedöma den nominerade bokens innehåll och utformning kommer juryn
också att lägga vikt vid den ideella insatsen. Monografier kan nomineras om de är
utgivna under det föregående året. Vid nominering av en årsboksserie sänder eller
lämnar föreningen in de tre senast utgivna årsböckerna till Stockholms läns
hembygdsförbunds kansli. Är det en monografi som nomineras är det tre exemplar som
sänds eller lämnas.
Om boken är en samproduktion mellan en författare och en hembygdsförening ska det
stå angivet i bokens produktionsuppgifter.
Sänd eller lämna (efter överenskommelse med kansliet) din nominering
senast den 31 mars!
Adressen är Stockholms läns hembygdsförbund, Sabbatsbergsvägen 6, 113 61
Stockholm.
Glöm inte att skicka in SHFs enkät
Årets enkät innehåller som vanligt frågor
om antal aktiviteter, besökare, arbetade

Redovisning av antal medlemmar
Alla föreningars kontaktperson har fått
ett mejl med information om att

timmar och aktiviteter särskild riktade till

rapportera in medlemsantal. De flesta

timmar och aktiviteter särskild riktade till
barn och unga. Enkätens särskilda
frågor handlar även i år om
coronapandemins påverkan.

rapportera in medlemsantal. De flesta
har skickat in uppgifterna men inte alla
så därför kommer en påminnelse!

Stockholms läns hembygdsförbund
också egna frågor till "våra" föreningar.

Med rapporten som underlag skickas en

Om din förening inte har hunnit svara
har ni fortfarnade möjlighet eftersom

faktura på medlemsavgiften under
vecka 5. För att grundförsäkringen och
andra medlemsförmåner ska gälla
måste medlemsavgiften betalas i tid.

svarstiden är förlängd till 3 februari.
Besvara årets enkät HÄR Tänk på att
det räcker med ett svar per förening.

Om ni inte fått rapportblanketten eller
har frågor så går det bra att kontakta
kansliet ann@hembygd.se eller 08 30
21 80.

Hälften så många (nummer)  men dubbelt så bra!
Under flera år har Stockholms läns hembygdsförbunds styrelse diskuterat hur man
ska göra med tidskriften Ledungen. Enkäter och olika erbjudanden har skickats till
föreningarna angående digital tidning eller möjlighet att prenumerera till alla i
föreningen till ett kraftigt rabatterat pris. Men det har varit svårt att få någon tydlig
respons på vad medlemmar och läsare tycker. Med drygt 33 000 medlemmar i
förbundet så hade styrelsen hoppats på fler prenumeranter än dagens ca 1700
stycken.
För att försöka hålla rimliga utgivningskostnader kommer det under 2022 därför
endast att komma två nummer av Ledungen, nr 1 den 9 maj och nr 2 den 1

november. Under våren kommer prenumerationsförfrågan att skickas till alla
föreningar men innan dess får ni gärna höra av er till redaktionen och berätta vilken
framtid ni vill ha för Ledungen. Om du vill höra av dig, läsa tidigare utgivna nummer,
kolla in prenumerationskostnader eller varför inte se vad det kostar att annonsera så
gör du det HÄR.

Nyfiken på Landsort?
Nu finns en webbportal som är till stor
hjälp för den som vill besöka ön Öja och
fyren Landsort. Genom att sätta
besökaren i centrum har man gjort en
portal med allt som skärgårdssamhället
har att visa. Det maritima arvet, den
levande lotsplatsen och sjöfarten,
Östersjön i sin kraft och med sina
hälsoproblem.
Med tydliga teman, beskrivning av
skärgårdsöns fem årstider och ett
verktyg för att planera sitt besök är det
lockande att åka dit, även på vintern!

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

Skickat med Paloma  Nyhetsbrev

