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Medlemsrapport 

Nu skickar vi ut en blankett  till alla föreningar  angående medlemsantalet i föreningarna.  

Det är viktigt att Ni fyller i rätt medlemsamtal för att vi ska kunna fakturera Er förening rätt medlemsavgift 

nästa år. Medlemsantalet beräknas på antalet medlemmar 31/12 2018. 

Det går bra att fylla i uppgifterna på nätet https://nya.hembygd.se/orebro/page/23141 eller på de blanketter 

som finns bifogade i detta brev/mejl. Blanketterna skickas antingen via e-post till kanslihembygd@olm.se eller 

via vanlig post till Örebro läns hembygdsförbund, Kaserngården 6, 703 65 Örebro. Senast den 12 februari 2019 

önskar vi informationen. 

 

Enkät från Sveriges Hembygdsförbund 

Den 1 december skickades en enkät ut från SHF för att samla in information gällande hembygdsrörelsens 

verksamhet under år 2018. Svarens sammanställs sedan för att kunna visa på allt det fantastiska jobb och 

verksamhet som görs runt om i landet och länet. Kom ihåg att fylla i enkäten senast 20 januari 2019. 

Enkäten kan besvaras på följande länk: www.hembygd.se/statistik 

 

Utbildning för valberedning 

Valberedningen är viktig för föreningens möjlighet att utvecklas. Men det är inte en helt lätt uppgift att få 

personer att engagera sig i styrelsearbetet. Nu anordnar Studieförbundet Vuxenskolan utbildning för 

valberedningar på sex platser i landet: Stockholm 20 nov, Luleå 9 dec, Göteborg 13 jan, Malmö 19 jan, 

Linköping 20 jan och Örebro 27 jan.  

Läs mer om utbildningen och anmäl dig på följande länk: 

https://sv.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/3903/?EventId=16  

 

Inspirera Din förening! 

Inför 2019 så planerar vi några träffar i samarbete med Studieförbundet 

Vuxenskolan, för att på ett enkelt och roligt sätt prata om hur en 

förening kan utvecklas. Utgångspunkten är den dialogduk som SHF och 
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Studieförbundet Vuxenskolan arbetat fram. Mer information om träffarna kommer i början på nästa år. 

 

Hur söker man pengar? 

Lär Dig mer om hur och var Du kan söka pengar för att bevara kulturarvet. SHF ordnar i samarbete med 

Arbetets museum kurser bl a om hur man söker medel och var man kan söka. Det finns också möjlighet att 

träffa Arbetes museums Finansieringskoordinator. Den 6 februari 2019 ges tillfälle i Malmköping. 

Läs mer och anmäl dig på följande länk: https://www.arbetetsmuseum.se/kunskapscentrum/  

 

Årsboken 

I dagarna har årets medlemsbok skickats ut. Den heter ”Familjen i Göthlinska gården  – under 1800-talets 
senare del och första hälften av 1800-talet”. Boken är utgiven av Noraskogs hembygdsförening med 
föreningens vice ordförande Anders Håberger som redaktör. 
 
 

Säker föreningsgård! 

Lär er mer om hur ni förebygger skador i er hembygdsgård och förening. Föreningsförsäkringar, 
Länsförsäkringar Halland, har skapat en utbildning som går att genomföra via webben eller som studiecirkel. 
Kursen är kostnadsfri. Mer information finns på länken: https://sakerforeningsgard.se  
 

 
 

 
 

Kansliet är stängt från 11 december 2018 och öppnar igen 7 januari 2019. 
 
 

God Jul och Gott Nytt år! 
 

 
 

Örebro Läns Hembygdsförbund, Kaserngården 6 (Narva), 703 65 Örebro 
Hembygdskonsulent: 019-602 87 76, charlott.torgen@olm.se    

Kansliet: 019-602 87 20; kanslihembygd@olm.se  
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