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Sommarhälsning från styrelsen
Årsmöte på distans

Dagsläget

Tack till alla ombud som ställde upp vid årsmötet
per telefon. Vi är ett av få länsförbund som klarat
av att genomföra årsmöte. Tack för att jag fick
förtroende att ännu ett år leda ett länsförbund
som tillhör de få som inte har tappat så många
medlemmar. Vi är det län som har behållit flest.

Sveriges Hembygdsförbund kallar på initiativ från
mig till ett telefonmöte angående coronasituationen. Hur påverkas ni i föreningarna av pandemin?
Har ni sökt extra »stödmedel« från kommun eller
annan stödgivare för att täcka upp förluster som ni
gör med anledning av rådande situation.

Coronaläget

Grattis

Farsoter har funnits och drabbat vårt län. Kan det
vara ett ämne för kommande berättarkvällar? Det
finns bra fakta på nätet och i våra bibliotek, ja
kanske även i er hembygdsbok.

Bureå hembygdsförening har fått 250 000 kr från
Riksantikvarieämbetet för projektet »Digitalisering
av föremål och handlingar«. Det lönar sig att söka.
Kolla shf:s sida om bidrag.

Aktivitetsplan

Demokrati

Vi har tagit beslut om verksamhets- och aktivitetsplaner som blir svåra att genomföra. Styrelsen har
ett telefonmöte 3 juni för att ta ställning till vad
som kan genomföras. Kan vi anordna konferensen
i Strömbäck då vi bjuder in våra föreningar och
Finlandssvenska förbundet under 2–3 dagar?

vlh har demokratifrågor som prioriterat område.
Vi vill uppmärksamma hur föreningarna i länet
bildades och vilka profilpersoner som har varit
med. Hur har det varit med könsfördelningen
inom styrelsen under åren? Vilka var med när föreningen bildades? Kom gärna med bilder som kan
höra ihop med ämnet. Vi vill göra en skrift om
demokrati och ska ni i föreningarna vara med.

Kulturarvresa
Kan vi genomföra Kulturarvsresa med buss i vecka
39 i samverkan med Hela Sverige ska leva och
Konstvägen Sju Älvar? Konstvägens styrelse ska ta
beslut om det i vecka 23. Vi återkommer med besked, och information om hur man gör om man
vill delta. Brukar ni göra kulturarvsresor under
sommaren? Visa det gärna på er hemsida och och i
kalendern på hembygd.se/vasterbotten.

Ha en trevlig sommar, ta hand om er och varandra
önskar vlh:s styrelse genom Bo Nilsson, ordf

