Välkommen till
Gotlands Hembygdsförbunds
Hembygdsträffar 2016!

Gotlands Hembygdsförbund

Till träffarna i år kom 119 personer från 42 föreningar.

Årsmöte 10 april 2016 klockan 13.00
i Halla Bygdegård
 Motioner senast 29 februari

 Hedersnålsnomineringar senast 29 februari

Gotlands Hembygdsförbund

Årsmöteshandlingarna finns på hemsidan inom kort.

80 miljoner till hembygdsrörelsen!
Medel till landsbygdsutvecklande åtgärder, exempelvis naturoch kulturmiljöer; hembygdsgårdar som samlingsplatser.

 Landsbygdsprogrammet
 2 400 000 kr på 4 år
 Ansök via e-legitimation på Jordbruksverkets hemsida
www.jordbruksverket.se

Gotlands Hembygdsförbund

Mer information om bidraget har mailats ut till föreningarna.

Utbildningar
Utbildningsserie innehållande
• Föremålsvård
• Utställningsteknik
Hemsidesutbildning
Bygdeband

Gotlands Hembygdsförbund

En utbildningsserie planeras till våren på Magasin Visborg, i samarbete med Gotlands Museum.
Håll utkik i mailen och på hemsidan!
Under träffens gruppdiskussioner var en av frågorna när det är bäst att ha utbildningar: dag– kvälls
eller helgtid. Det var dubbelt så många som föredrar att ha utbildning/kurser kvällstid mot dagtid
eller helger. Äldre (=pensionärer) föredrar dagtid. Följande förslag på utbildningar framkom:


Ängesvård, maskinhantering (motorsåg m.m.), hur
man beskär träd och buskar.



Renoveringskurs.



Hur man gör en natur- och kulturstig.



Gammeldags matkultur (typ Historieätarna).



Hjälp och tips avseende bidragsansökningar.



Utbildning i valberedningsarbete.



Sociala medier; Facebook.



Dokumentation, arkivering, fotodokumentation.



Hur man kan ”ragga” nya medlemmar och eldsjälar.



Studiecirkel om Laga Skiftet. Snart (i nästa generation) har man glömt var de ursprungliga gårdarna låg
och allt om skifteshistorien.



Konsten att skriva sockenböcker.



Geocaching.



Arkivkunskap, säker arkivering, sökbar arkivering,
ny teknik.



Försäkringar.



Bygdeband.



Hemsidesutbildning.



Data, IT och utbildningsmaterial.



Föremålsvård.



Vad har föremålen använts till?



Utbildning för medlemsregister i datorn.



Bandtunsutbildning.





Räfstillverkning.

Mötesteknik för unga medlemmar som kanske inte
har styrelsevana.

Från Gutabygd och Spördagar

Gotlands Hembygdsförbund

Det har konstaterats att vi behöver hjälp av föreningarna att sälja fler Från Gutabygd,
och fler prenumeranter till Spördagar behövs.
Alla tycker att de båda har blivit snygga och har intressant innehåll.
Från Gutabygd får genomgående beröm, här är några av
de fina orden:

Det behövs en bättre marknadsföring t.ex. genom
annonsering i Gotlandsguiden.

Fantastiskt bra, en eloge till kommittén! Den har utvecklats bra. Det är uppskattade referensböcker att ha och de
har kortfattade, bra, intressanta artiklar.

Det är mest äldre personer som är intresserade så
marknadsföringen bör rikta sig mot dem.

Fråga: Ser inte föreningen sig som återförsäljare?
Svar: Man säljer inte för att man inte tar böckerna med
sig vid tillfällen då man kanske skulle kunna sälja. Den
förutfattade meningen är att de inte uppfattas som attraktiva, de uppfattas som tråkiga rent av.
Varför säljs det inte fler? Det kommer ut väldigt många
gotlandsböcker varje år som konkurrerar. Brist på information till dem som kan tänkas vilja sälja den.
Orsaken till att den är svårsåld kan vara att den av många
uppfattas som tråkig. Kanske behövs en folder/infoblad
med kort info om innehållet.
Föreningsstyrelserna måste försöka sälja, och ta med vid
varje tillfälle. Utse en Gutabygdsansvarig på föreningens
årsmöte!

Vad kan göras bättre? Den kom ut tidigare på året förr.
Årtalet är inaktuellt. Kanske skulle Gutabygd utkomma
med 1½ till 2 års mellanrum i stället.
Mossigt namn. Byt namn! Orden ”Gut-”, ”Guta-” och
”Gute-” är utslitna. Dessutom kan man tro att boken
bara är till för hembygdsföreningarnas medlemmar. Ett
namnförslag: Gotlandsblogg. Anordna en namntävling!
Omslagen är viktiga, använd gärna bilder på djur. Skriv
mer om ”genuina” saker.

Boken borde användas som vinst i Radio Gotlands
tävlingar.

Spördagar:
Fenomenalt fin med bättre format och utmärkt innehåll.
Tidningen har blivit bättre med åren.
Det nya formatet är bra.
Intressanta artiklar, t.ex. den om kvarnarna.
Tidningen har en bra layout och den har blivit bra.
Den har ett lättillgängligt innehåll.
Bra. Den ser dyr ut.
Hur får vi fler prenumeranter? Dela ut prenumerationstalong på årsmötet!

Föreningen (lokala) borde kunna betala prenumerationen
för sina styrelseledamöter.

Under träffens gruppdiskussioner diskuterades följande frågor:
Vad önskar föreningarna ha för stöd från
kulturarvskonsulenten?



Erfarenhetsutbyte mellan förbund och föreningar.



Informationsträffar om hembygdsrörelsen i stort.



Fortsatt bra support vid problem.



Ett dataprogram för medlemsregister man kan
skicka sms + mail i.



Tips på vilka bidrag som går att söka.



Komma ut på årsmöten och berätta om vad som
är aktuellt inom kulturarvsområdet på Gotland



Tips på vad andra föreningar gör.



Besök.



Fungera som bollplank.

Förslag på utvecklingsområden för hembygdsförbundet:



Vara en länk till andra kontakter.



Bevarande av dialekten.



Hjälp och stöd i olika frågor.



Bevarande av ordet socken.



Stöd då pengar ska sökas från exempelvis Landsbygdsprogrammet.



Marknadsföra era utmärkta skrifter mer
”kommersiellt”.



Förmedla kontakter.





Stöd vid kontakt med myndigheter.

Utveckling av frågor och remisser som rör egen
hembygd.



Hjälpa till att ta fram material till utbildningar.



Ge ut skrifter elektroniskt.



Vara någon att kontakta när som helst vid problem/funderingar.



Trendspaning.



Tänka på framtiden i nutiden.



En bra idé för att få med ungdomar.



Samverka med ”Hela Sverige ska leva” angående
landsbygdsutveckling.



Presentera goda exempel, hur gör andra?
Ängsvården behöver ny teknik.



Bra att konsulenten finns tillgänglig!

Önskat stöd från Gotlands Hembygdsförbund:


Hjälpa till att förbättra samarbete mellan föreningar.



Bättre marknadsföring av skrifter.



Hantera remisser, t.ex. för markanvändning.



Försäkringsfrågor.



Hur man skapar intresse för befolkningen i socknen eller i hembygdsföreningen.



Hur kan man föryngra rörelsen?



Väcka intresset på gymnasieskolor för hembygden.



Engagera nyanlända.



Stöd i olika frågor.

Hembygdsförsäkringen
Kontakta Kjellåke Nordström om ni vill ha
hjälp att se över er förenings försäkring!
Tel.nr 21 20 85, 073-627 59 27

Gotlands Hembygdsförbund

Det är viktigt att er förening är rätt
försäkrad! I medlemsavgiften ni betalar
till förbundet ingår grundförsäkringen
vilken innebär att vid alla aktiviteter ni
anordnar är alla försäkrade, även den
som inte är medlem i föreningen. Det
går att teckna tilläggsförsäkringar som
byggnads– och lösöreförsäkring. Det

här aktualiseras inte minst nu när
Havdhems hembygdsförening varit
utsatt för inbrott. De hade lyckligtvis
en försäkring. Kontakta Kjellåke
Nordström om ni vill gå igenom era
försäkringar och är osäkra på något.
Han kommer kostnadsfritt till er och
hjälper till.

Hej Gotland!
Ska underlätta den sociala integrationen för nyanlända.
Bli kulturvän genom att skicka in en intresseanmälan.
Läs mer på Region Gotlands hemsida.
www.regiongotland.se/hejgotland
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Hjälp till att underlätta den sociala integrationen för nyanlända på Gotland
genom att bli Kulturvän!
Det är du och den nyanlända som tillsammans bestämmer när ni ska träffas
och vad ni vill göra utifrån era intressen. Ni ska i första hand umgås och ha
roligt tillsammans och bekanta er med

varandra till exempel gå på promenader, ta en fika.
Det första steget för att bli kulturvän
är att fylla i en intresseanmälan. När
anmälan har mottagits matchas du
ihop med lämplig vän. Därefter blir du
kontaktad för ett första möte tillsammans med samordnaren.

Revidering av
riksintresseområden

Gotlands Hembygdsförbund

Företaget Arendus genomför under
2015-2016 en revidering av riksintresseområden. De kommer bjuda
in till sockenmöten för att informera om arbetet. Riksintressen för
kulturmiljövården har valts ut för
att spegla hela befolkningens historia från forntid till nutid, och ska
skyddas enligt Miljöbalken.

Ett område av riksintresse för kulturmiljövården är en kulturmiljö
som har få eller inga motsvarigheter
i regionen och landet. Den ska
bland annat visa hur människan
utnyttjat tillgängliga naturresurser,
utvecklingen av samhället, näringsliv, sociala villkor, byggnadsskick
och estetiska ideal.

Informationsträffar om
alm-och askskottsjuka
Erbjuds kostnadsfritt av Skogsstyrelsen
Hur kan man känna igen sjuka träd?
Hur bekämpar man det?
Vad kan man göra själv och vad är viktigt att tänka på?
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Skogsstyrelsen kommer gärna ut till er förening och berättar om alm– och
askskottsjukan, helt kostnadsfritt.


Hur känner man igen sjuka träd?



Praktisk hantering av almsjuka—hur bekämpar man?



Hur motverkar man spridning?



Vad kan man göra själv och vad är viktigt att tänka på?

Passa på att bjuda in dem till exempelvis ert årsmöte! Kontakta Inga– Lena Östbrant på telefon 0498-25 85 24 eller e-post inga-lena.ostbrant@skogsstyrelsen.se

Gotlands Hembygdsförbund

Under Riksförbundets höstmöte påbörjades
arbetet med att ta fram en vision. En forskares
föreläsning under mötet kunde visa på att ideellt
arbete ligger på konstant nivå sedan många år
tillbaka fastän vi tenderar tro att det är tvärt om.

Det ideella arbetet kan idag bestå av sådant
som miljörörelsen till exempel.
Information från riksförbundet angående
visionsarbetet kommer i inom kort till alla föreningar.

OMFATTNING AV IDEELLT
ARBETE 1992-2014
I procent av den vuxna befolkningen (16–74 år)
Kvinnor

Män

Totalt

1992

44

52

48

1998

50

53

52

2005

49

53

51

2009

43

54

48

2014

50

57

53

Gotlands Hembygdsförbund

ANTAL TIMMAR PER MÅNAD
1992
1998
2005
2009
2014

Kvinnor
12
10
13
16
13

Män
14
15
14
16
17

Totalt
13
12
14
16
15

FRIVILLIGT ARBETE OCH
ÅLDER

Gotlands Hembygdsförbund

Gotlands Hembygdsförbund

16-29 år

Kvinnor 50 %

Män 57 %

30-44 år

Kvinnor 65 %

Män 57 %

45-59 år

Kvinnor 53 %

Män 61 %

60-64 år

Kvinnor 45 %

Män 41 %

65-74 år

Kvinnor 41 %

Män 61 %

75-84 år

Kvinnor 39 %

Män 55 %

Gotlands Hembygdsförbund

Sveriges Hembygdsförbund fyller 100 år! Ett Hembygdens år har utlysts.

Med Hembygdens år vill vi:
Att hela hembygdssverige deltar i att fira
jubileumsåret och tar tillfället i akt att genomföra
aktiviteter som lockar fler människor att engagera
sig i framtiden.
•

Synliggöra hembygdsrörelsen som en kraft
för samhällsutveckling.

•

Uppmärksamma lokalsamhällets betydelse för
gemenskap, delaktighet och integration.

Gotlands Hembygdsförbund

Beställ profilprodukter, betala endast porto (60 kr)
Gör er beställning på www.hembygd.se

Gotlands Hembygdsförbund

Beställ profilprodukter från www.hembygd.se. Det finns även kepsar, t-shirts, tygkassar och så kallade mäklarskyltar att köpa som föreningarna kan sätta upp vid sina
aktiviteter för att synliggöra att det är Hembygdens år.

Insamlingskampanj med Nordiska museet
hela 2016
Tema Mötesplatser
Alla som vill, kan vara med och bidra med berättelser på
www.minnen.se/tema/motesplatser
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Bidra till insamlingskampanjen genom att anordna berättarkafé där ni kan delge er
berättelse kring våra mötesplatser. Lägg gärna in er berättelse på www.minnen.se så
arkiveras de för framtiden på Nordiska museet. Det går att ladda upp texter och ljudfiler. Ert bidrag arkiveras och sparas för framtida forskning.

Hembygdens helg på Skansen
27-28 augusti
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På riksnivå anordnas en Hembygdens helg den 27-28 augusti dit alla regionala förbund är inbjudna att anordna aktiviteter vid sina respektive miljöer. För Gotlands
del planeras en uppvisningsmatch i pärk, gärna med unga idrottande kvinnor och
män. Vidare är tänkt att vid lamm- och russgiften berätta om gotländska byggnadstraditioner. Ska ni besöka Skansen en gång i sommar så är det här den rätta helgen!

Jubileumsåret 2016
Gotlands Hembygdsförbund fyller 80 år!
Det ska firas med Alltingsdagar på
Roma Kungsgård 1-2 juli
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På Gotland firar vi extra! Den 1-2 juli planeras det för Allting på Roma kungsgård.
Vi tänker oss två dagar då hembygdsrörelsen och dess breda verksamhet få tillfälle
att visa upp sig. Men vi behöver föreningarnas hjälp för att kunna genomföra detta!
Information kring detta kommer per mail.

Slutligen bad vi om synpunkter på de årliga Hembygdsträffarna


Alla tyckte att det var BRA med träffarna i den här formen.



Bra med "anteckningarna" redan klara på papper! Powerpointbilderna fanns (efter första
träffen) utskrivna till var och en.



Tidpunkten är bra vald, i lagom tid inför alla årsmöten.



Bra att grannföreningarna kan träffas och prata ihop sig till exempel om gemensamma aktiviteter.



De flesta tyckte att Hembygdsträffarna är bra och fyller en viktig funktion.

Övriga frågor


E-postlista över alla medlemmar efterfrågas



Fråga: Hur lyckas man få in medlemmarnas e-postadresser?



Ett svar blev att Fiberföreningarna har många adresser - men får de lämnas ut?

Tack för i kväll!

Gotlands Hembygdsförbund

