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Bohusläns hembygdsförbunds verksamhetsplan 2019 
 

Bohusläns hembygdsförbund (Bhf) arbetar för att stärka och stödja sina 

medlemsföreningar i deras arbete med att bevara, använda och utveckla  

vårt gemensamma kultur- och naturarv.  
 

   
 

Bhf är en regional paraplyorganisation med 97 medlemsföreningar: hembygds-, 

kulturarvs-, kultur-, släktforskar- och samhällsföreningar samt arbetslivsmuseer och 

bildarkiv. Föreningarna har tillsammans drygt 25 000 medlemmar.  

Bhfs verksamhetsområde är f.d. Göteborgs och Bohus län och Bhf är ett av 26 regionala 

hembygdsförbund med Sveriges Hembygdsförbund (SHF) som riksorganisation. SHF är 

en av Sveriges största folkrörelser med nära en halv miljon medlemmar. 
 

Bhfs verksamhet utgår från ledorden:  

● Medlemsnytta  ● Samverkan  ● Öppenhet  ● Nå och angå - tillgänglighet och 

delaktighet för alla  ● Bidra till en hållbar samhällsutveckling   

● Bevara, använda och utveckla vårt gemensamma dynamiska kulturarv. 
 

Bhf är medstiftare till Stiftelsen Bohusläns museum och Bhf är representerat i 

stiftelsestyrelsen. Bhf och museet har en nära samverkan och museets personal med 

sina kompetenser utgör en viktig resurs för Bhf och dess medlemsföreningar.  
 

Bhf samverkar med en rad ideella och offentliga aktörer som hembygdsförbund och 

andra kulturarvsföreningar, kulturarvsorganisationer, studieförbund, turistorganisationer, 

kommuner och skolor. Bhf har ett samverkansavtal med Studieförbundet Vuxenskolan. 
 

Fokusområden 2018-2020  

Landskap  

Bhf verkar för att medlemsföreningarna ska bli mer aktiva i frågor som rör landskaps- 

och samhällsförändringar, detta är vad projekt Allt berättar historia syftar till, läs vidare 

nedan. Projektet utgår från Europeiska Landskapskonventionen.  

Andra aktiviteter på tema Landskap är kurser i lieslagning, slåttergille, Öppen kvarn samt 

samverkansgrupp Hus med historia.  
 

Unga och hembygd  

Många av Bhfs medlemsföreningar upplever att det är svårt att nå unga och få dem att 

engagera sig i kulturarvsföreningar. Bhf sprider goda exempel på aktiviteter för barn och 

unga och driver projektet Hembygd 2.0 – hitta berättelsen som syftar till att skapa 

generationsmöten kring platsens historia och att skapa digitala berättelser som görs 

tillgängliga för alla, och är delaktigt i projekt Från dinosaurier till mormor – från baktid till 

framtid syftar till att arbeta med kulturarv i förskolan.  
 

Digitalisering  

Allt mer av information och kommunikation sker idag via digitala kanaler och att använda 

dessa är avgörande för en förenings synlighet. Bhf arbetar för att öka den digitala 

närvaron hos medlemsföreningarna, genom att sprida goda exempel och erbjuda digitala 

verktyg. Bhf är en av aktörerna i Prisma Västra Götaland, en digital plattform med 

berättelser om industrisamhällets kulturarv. Även Hembygd 2.0 har en digital aspekt, de 

filmer som skapas inom projektet görs tillgängliga via digitala kanaler.   
 

Samlingar 

Kulturarvsföreningar med sina samlingar av föremål, bilder och arkiv samt immateriellt 

kulturarv som berättelser, kunskap om hantverk och traditioner, utgör vårt 

gemensamma minne och är en del av vårt kulturarv. Bhf arbetar för att fler ska få 

tillgång till denna kunskapsbank, bl.a. genom att samlingar organiseras, digitaliseras och 

blir tillgängliga för och upptäcks av fler och används i nya sammanhang.  
 
 

Varje fokusområde har en arbetsgrupp med ledamöter från Bhfs styrelse och t.ex. 

representanter från medlemsföreningar. Ytterligare arbetsgrupper är: Aktiviteter – som 

planerar kurser m.fl. aktiviteter, och Bohusläns medeltida historia.   
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Aktiviteter 2019  
 

Fokusområde Landskap  

Nya aktiviteter 2019 

I projektet Allt berättar historia - kulturarvsföreningar inventerar kommunens utvalda 

kulturmiljöer - tas ett steg till genom samverkan med Bohusläns museum och Orust 

kommun kring arbetet med att uppdatera kommunens kulturmiljöprogram. Orust 

hembygdsråd utgör referensgrupp, kunskapsbank och bollplank i detta arbete.  
 

Arbeta för att Allt berättar historia startas upp i fler kommuner.  
 

Kurser i Europeiska landskapskonventionen erbjuds föreningar.  
 

Återuppta arbetet med tema kvarnar. En ny kvarngrupp startas under året och gruppen 

planerar att arrangera aktiviteter och skapa ett nätverk för föreningar med kvarnar.  
 

Landskap är tema för årsstämman tillsammans med tema Dialog.   
 

Återuppta samverkan med Skånes hembygdsförbund kring tema Landskap.  
 

Initiera aktiviteter kring torpinventeringar.  
 

Arrangera kurs i sliplie i samverkan med Västarvet, Bohuslän museum och 

Studieförbundet Vuxenskolan.  
 

Exempel på återkommande aktiviteter  

Delta i samverkansgruppen Hus med Historia med representanter från Bohusläns 

museum, Västarvet, hembygdsförbund, NAV och länsstyrelsen.  
 

Medverka i föreningars slåttergille i samverkan med Bohusläns museum.  
 

Arrangera slåttergille på Skalbankarna i samverkan med Bohusläns museum, Uddevalla 

Naturskyddsförening och Studieförbundet Vuxenskolan.  
 

Arrangera kurs i knackelie i samverkan med Bohusläns museum, Studieförbundet 

Vuxenskolan och Flatö-Malö hembygdsförening.  
 

Fokusområde Unga och hembygd  

Nya aktiviteter 2019 

Vidareutveckla projekt Hembygd 2.0, inspirera fler föreningar att delta och sprida 

metoden med generationsmöten kring platsens historia och gemensamt lärande och 

skapande som resulterar i digitala berättelser.  
 

Erbjuda aktiviteter kring skriften Hembygdens barn och unga, slöjdhandledarutbildning, 

Ung hembygdsambassadör m.m. Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.  
 

Medverka i Skånes hembygdsförbunds konferens om Barn och unga och presentera Bhfs 

projekt Hembygd 2.0.  
 

Starta projekt kring utställningen Svarta örnen – om kapare för barn och unga i 

samverkan med Lysekils kommun och Studieförbundet Vuxenskolan. Målet är att skapa  

en vandringsutställning med tillhörande aktiviteter för barn och unga, utställningen 

erbjuds medlemsföreningarna.  
 

Utveckla projekt Från dinosaurier till mormor – från baktid till framtid tillsammans med 

Bohusläns museum, Matildaskolan och Bokenäs hembygdsförening. Besöka förskolor och 

möta 5-årsgrupper inför Förskolans dag, arrangera Förskolans dag, ta fram en 

inspirationsskrift om hur förskolor kan arbeta med kulturarv.  
 

Utveckla konceptet På spaning efter hemma. 
 

Samla goda exempel på föreningars aktiviteter för barn och unga och sprida dessa till 

andra föreningar.  
 

Exempel på återkommande aktiviteter 

Arrangera På spaning efter hemma: klasser kan medverka med arbeten om hembygd/ 

närmiljö etc. och ha chans att vinna pengar till klassen.   
 

Samverka med prismavg kring tillgängliggörande av digitala berättelse som skapas inom 

Hembygd 2.0. 
 

Vara medarrangör till aktiviteter på Förskolans dag och utställning av förskolor på 

Bohusläns museum, i samverkan med bl.a. Bohusläns museum och Matildaskolan.                            
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Fokusområde Digitalisering  

Nya aktiviteter 2019 

Undersöka möjligheterna för medlemsföreningarna att använda databasen Primus.  
 

Arrangera en temadag kring digitala verktyg i samverkan med Idégrupp SV.  
 

Kurser i digitala verktyg erbjuds föreningar. Samverkan med Studieförbundet 

Vuxenskolan.  
 

Exempel på återkommande aktiviteter  

Vara medarrangör till workshops och studiecirklar i prismavg i samverkan med Västarvet 

och Studieförbundet Vuxenskolan.   
 

Vara medarrangör till kurser i Bygdeband tillsammans med Idégrupp SV.   
 

Arrangera workshops inom Hembygd 2.0 och tillgängliggöra digitala berättelser via olika 

digitala kanaler.  
 

Erbjuda medlemsföreningarna att sälja sina publikationer via Bhfs internetbokhandel 

hembygdslitt.se. 
 

Sprida goda exempel på hur kulturarvsföreningar kan arbeta digitalt.  
 

Fokusområde Samlingar  

Nya aktiviteter 2019 

Arrangera aktiviteter på tema arkiv i samverkan med Bohusläns Föreningsarkiv m.fl.  
 

Arrangera kurs kring föremålsvård på tema metall och papper i samverkan med 

SVK/Västarvet och Studieförbundet Vuxenskolan.  
 

Initiera pilotprojekt kring kurser inom bl.a. byggnadsvård, Bhfs medlemsföreningar värd 

och lokal för kurser. Samverkan med Västarvet och Studieförbundet Vuxenskolan.  
 

Exempel på återkommande aktiviteter  

Inom projekt Från dinosaurier till mormor – från baktid till framtid ingår att barn får 

undersöka och fundera kring äldre föremål.  
 

Producera miniutställningar om medlemsföreningarna och bl.a. lyfta fram föremål ur 

föreningarnas samlingar, i utställningen Utgångspunkten på Bohusläns museum.  
 

Exempel på övriga aktiviteter 2019 

Nya aktiviteter 2019  

Ta fram ett utbudspaket för medlemsföreningarna inom allt från digitala verktyg och 

kurser kring samlingar till aktiviteter för barn och unga och föreningsutveckling. 

Samverkan hembygdsförbunden, NAV och Studieförbundet Vuxenskolan  
 

Utveckla kretsorganisationen, t.ex. kring inspirationsdagar för kretsarna. Samverkan 

med kommuner och Studieförbundet Vuxenskolan.  
 

Återuppta arbetet med styrelsens processarbete Föreningsutveckling med 

Studieförbundet Vuxenskolan som processledare.  
 

Arrangera en inspirationsdag om besöksnäring i samverkan med Södra Bohuslän Turism.  
 

Arrangera infoträffar: Stöd ur landsbygdsprogrammet inom Hus med historiagruppen.  
 

Erbjuda medlemsföreningarna kurs i Hjärt-lungräddning.  
 

Bhfs styrelse besöker Årets hembygdsförening 2018: Herrljunga hembygdsförening.  
 

Starta produktionen av Årsboken Bohuslän med tema Sagor, sägner och berättande i 

samverkan med Bohusläns museum, Studieförbundet Vuxenskolan m.fl. Boken planeras 

ges ut i maj 2020.  
 

Återuppta arbetet med Ideell kraft – samverkan mellan föreningar och kommuner, 

samverkan med HembygdVäst, NAV, Västarvet och Innovatum. 
 

Delta i Västra Götalandsregionens processarbete för ny kulturstrategi 2020-2023.  
 

Arrangera en Försäkringsdag i samverkan med Hembygdsförsäkringen.  
 

Delta i Släktforskardagarna i Borås i samverkan med HembygdVäst.  
 

Exempel på återkommande aktiviteter  

Arrangera dialogmöten för nya ordföranden i medlemsföreningarna, för inspiration, 

idébyte och fördjupad dialog mellan Bhfs styrelse och medlemsföreningarna.  
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Arrangera kretsträffar, i flera kretsar i samverkan med kommun och Studieförbundet 

Vuxenskolan. Kretsträffarna är tänkta för inspiration, idébyte och samverkan samt 

innehåller ofta också inslag av utbildning, föredrag m.m.  
 

Ge ut fyra nummer av Bohusarvet och Bohusarvets redaktionsråd träffas fyra gånger.  
 

Arrangera årsstämma i samverkan med en eller flera medlemsföreningar. 2019 äger 

stämman rum i Mollösund med Föreningen Mollösund som värd. Teman för stämman är 

Landskap och Dialog.  
 

Besöka medlemsföreningar i samband med styrelsens möten och aktiviteter samt att 

Dialoggruppen träffar medlemsföreningar för samtal, idébyte m.m.   

 

Erbjuda medlemsföreningar föreningsutveckling utifrån materialet Dialogduken i 

samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.  
 

Vara medarrangör till Gustafsbergsdagarna: under en helg kan besökare på Gustafsberg, 

Uddevalla, få en glimt av hur badortsliv anno 1899.  
 

Medverka i mässor som Bokmässan och Bondens dagar med info och försäljning 

tillsammans med Bohusläns museum.  
 

Arrangera en träff för ledamöter i medlemsföreningarna valberedningar i samverkan med 

Studieförbundet Vuxenskolan. 
 

Bhfs kulturarvskonsulent ingår i Bohusläns museums arbetsgrupp för Rättighetsbaserat 

arbetssätt.  
 

Delta i Sveriges Hembygdsförbunds aktiviteter som konsulentträff, ordförandeträff, 

försäkringskonferens m.fl.  
 

Verka för att flera medlemsföreningar inser värdet med att tillhöra ett riksförbund och  

därför ansluter sig till Sveriges Hembygdsförbund.  
 

 

Uddevalla 2019-03-13 

 

/Styrelsen för Bohusläns hembygdsförbund                                         
 

     Bohusläns  

                         hembygdsförbund 

 

Hembygdsrörelsens vision  

En levande hembygd öppen för alla 

vi ska värna kulturarvet över tid, 

vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse, 

vi ska verka i lands- och stadsbygd, 

vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling, 

 

Inom hembygdsrörelsen tror vi att det finns värden från det förflutna som nutida och 

framtida generationer har nytta av för att kunna leva ett gott liv. Därför vill vi arbeta 

aktivt med att beskriva, dokumentera och tillgängliggöra gångna tiders spår och uttryck. 

Det är så vi skapar kulturarv. 
 

Vi tror att det vi gör skapar ett hållbart samhälle, såväl ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt. Att kulturarv handlar om att med kunskap, nyfikenhet och ansvarskänsla ta 

sig an historien, nuet och framtiden. Det är det här vår vision handlar om: En levande 

hembygd öppen för alla. 
 

För oss är hembygden den plats där vi bor eller känslan av att vara hemma. Det betyder 

att det är i det nära vi finner oss till rätta, inte i en drömvärld, eller i ett påhittat 

sammanhang långt bort. Öppen för alla, betyder att alla spelar roll, alla är viktiga, inte 

bara som mottagare av hembygdens värden och rättigheter, utan som deltagare och 

medskapare av det levande samhället, den levande hembygden. 

 


