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FAKTUROR FÖR MEDLEMSAVGIFT UTSKICKADE
Som ni säkert har märkt så har föreningen fått en faktura på sin medlemsavgift.
Medlemsavgiften är beräknad på det antal medlemmar som föreningen rapporterat
in. De föreningar som inte skickat in rapport har fått en uppräkning på 5 %.

ÅRSMÖTET 2018
Den 22 mars hade vi årsmöte på Rörstrand Slott & Konferens. 74 ombud från 36
medlemsföreningar, styrelsens ledamöter och flera inbjudna gäster deltog. Vid
årsmötet reviderades stadgarna och en höjning av minimiavgiften och avgiften för
stiftelser som börjar gälla 2019 röstades igenom. Förbundet fick fyra nyvalda
ledamöter och fyra hedersdiplom delades ut. När årsmötesprotokollet är justerat
kommer det att kunna läsas på vår hemsida.
Innan årsmötesförhandlingarna började berättade Andreas Forsgren som är arkeolog
på Stiftelsen Kulturmiljövård om sitt arbete bland gravar och amuletter i järnålderns
Hjulsta. Om någon av er vill ha ett populärvetenskapligt inriktat föredrag i hembygds
föreningen så får ni gärna kontakta Andreas på andreas.forsgren@kmmd.se

VERSAMHETBERÄTTELSE 2017
Om du vill ha ett exemplar av
verksamhetsberättelsen för 2017 så går
det bra att hämta på kansliet. Har du
inte möjlighet att komma förbi så hör av
dig så kan vi skicka ett ex.
BESTÄLLNING AV LEDUNGEN
Inom kort kommer föreningen att få en
förfrågan om vem i föreningen som ska
få gratisprenumerationerna och om ni
vill prenumerera till fler i föreningen. Om
ni vill att alla era medlemmar ska få
förbundets tidning så kostar det bara 50
kr/prenumeration och år. Ungefär som
en kopp kaffe på stan...

FILMTAJM
Det kom ett mejl till förbundet där Caroline
Ljunggren som praktiserar på
Filmregionen StockholmMälardalen
berättade att hon arbetar med en
kartläggning kring filmvisningar utanför
biografrummet i Stockholms län. Hon
undrar om ni har anordnat några
filmvisningar under 20162017 och om ni
har något program eller notering kring när
och hur ni har visat film. Om ni vill hjälpa
Caroline med detta så mejlar ni era svar
direkt till henne på
Caroline.ljunggren@frsm.se så fort som
möjligt.

TIPS FRÅN EN
MEDLEMSFÖRENING
Fråga gärna ert lokala bibliotek om

de har Eldsjälarboken. Om inte kan
ni tipsa dem om att köpa in den eller
om ni är väldigt snälla, skänka den till
biblioteket. Boken kan beställas på
riksförbundets kansli
kansli@hembygdsforbundet.se

SOMMARNUMMER AV LEDUNGEN
Vi planerar att ge ut ett extra sommarnummer av Ledungen som ska innehålla ett
kalendarium över alla aktiviteter som länets hembygdsrörelse erbjuder under juni
september. Det kan bli bra reklam för hela hembygdsrörelsen.
Ni har säkert redan era program och öppettider klara och jag vill gärna att ni mejlar
dem till mig. Helst som Word fil så jag kan kopiera. Det vi tänkt ha information om är;
•

Aktiviteter (firanden av olika slag, vandringar, resor, visningar mm.)

•

Museer och hembygdsgårdar som är öppna

•

Loppisar

•

Caféer och fikaställen

Om ni kommer på annat ni tycker är värt att ha med så skicka med det också! Skicka
in bilder med information om vem som är fotograf och vad bilden föreställer. Om vi får
in stora mängder material så kan det hända att vi måste göra ett urval.
Jag behöver få in materialet senast den 30 april!

ARKEOLOGIDAGEN OCH
KULTURARVSDAGEN FIRAR 30ÅRS
JUBILEUM
Nu har anmälan öppnat till de båda
temadagarna som
Riksantikvarieämbetet samordnar:
Arkeologidagen den 26 augusti och
evenemanget Kulturarvsdagen som
pågår mellan 7 och 9 september.
Båda dagarna firar i år 30
årsjubileum. Välkommen att delta
som arrangör under de två
evenemangen.Läs mer och anmäl
aktiviteter

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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