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... eller VARFÖR 
skall man vara 
medlem?

Värnar demokratiska värden
SH och SHF arbetar för 
alla människors lika värde, 
genom folkbildning och i 
samtal människor emellan. 

Hembygdsrörelsen har ett 
humanistiskt och demokra-
tiskt synsätt. Den är öppen 
för alla, oavsett bakgrund.



Lobbying & marknadsföring

• SHF och SH verkar för hembygdsrörelsens frågor genom kontakter med politiker, departe-
ment, myndigheter, Region Skåne etc. 

• SHF arbetar strategiskt med att sprida information om hembygdsrörelsen till media i hela 
landet via riktade pressreleaser. 

• SHF och SH pratar för sina medlemsföreningar i kontakter med kommuner, kulturarvsinsti-
tutioner, universitet och andra organisationer. 

• SHF och SH arbetar för att hembygdsrörelsen skall få ökat gehör för sina krav och önskemål 
både lokalt, inom länet och på riksplanet. 

• SHF och SH deltar i debatter och arbetar med opinionsbildning. 

• SHF och SH lyfter i alla sammanhang den ideella sektorns betydelse. 

• SHF sammanställer årligen statistik (värdet av det ideella arbetet, besöksantal, ideella ar-
betstimmar) som presenteras för politiker och andra beslutsfattare. 

• SHF och SH synliggör rörelsen genom marknadsföringsinsatser.

Driver rörelsen framåt

• SH arbetar med angelägna och strategiskt viktiga frågor som berör hela 
rörelsen såsom medlemsvärvning, varför man ska engagera sig ideellt, 
hur man kan nå ut till barn och unga osv.  

• SH samverkar med andra skånska kulturarvsinstitutioner och  
–förbund kring den regionala handlingsplanen för kulturarvsfrågor. 

• SHF och SH arbetar med frågor som rör föreningsutveckling. 

• SH stöttar och bistår föreningar som vill utveckla sin verksamhet,  
t.ex. genom rådgivning.

Vi ger röst åt hembygdsrörelsen!

Ansiktet utåt
SH har regional överblick. 

Det är lätt för intresserade eller 
tänkbara samarbetspartner att ta 

kontakt med en person i förbundet 
och därigenom få information och 

kunskap om hembygdsrörelsen. 



Vi stärker gemenskapen!
• Genom medlemskapet ingår föreningen i ett sammanhang. Ingen förening är en ö! 

• Medlemskapet ger tyngd åt föreningens verksamheten! 

• Medlemskapet ger regelbunden kontakt med andra medlemsföreningar genom t.ex. kretsmöten,  
temadagar och kurser. 

• Genom kontakter med andra medlemsföreningar ges föreningen möjlighet att utbyta erfarenheter och 
tankar kring gemensamma problem med andra. 

• Föreningen inbjuds att ingå i nätverk och tematiska arbetsgrupper. 

• Föreningen får möjlighet att delta i utvecklingsprojekt med SHF och SH. 

• Föreningen får möjlighet att ingå i länsövergripande projekt med olika samarbetsparter; kommuner,  
museer, arkiv, studieförbund etc. 

• SH samordnar och tillser regional spridning av insatser och projekt.  

• Föreningen får marknadsföring via SH, och kontakter med press, turism osv. 

• Alla föreningens medlemmar har tillgång till ett nyhetsbrev som utkommer ca 4 – 6 gånger/år. 

• Föreningen får direktinformation till kontaktperson som föreningen utser. 

• Föreningen har rätt att delta i, och rösta vid, Skånes hembygdsförbunds årsmöte med möjlighet att  
påverka hembygdsrörelsens roll och framtid.



Vi ger kunskap och inspiration!

• SH möter föreningarnas utbildningsbehov. 
 

• SH ordnar utbildning kring strategiskt viktiga frågor, i samarbete 
med bl.a. kulturarvsinstitutioner och universitet. 

• SH anordnar egna arrangemang, i Ballingstorp och Biskopskällaren, 
till inspiration för andra. 

• Medlemsföreningar har möjlighet att delta i kurser, seminarier och 
konferenser gratis eller till medlemspris. 

• Icke-medlemmar är välkomna till kurser, seminarier och konferen-
ser, men betalar en högre avgift. 

• SH fångar upp goda exempel på verksamhet och vidareförmedlar 
dessa.



Vi ger råd och hjälp!

• Medlemsföreningar har tillgång till kanslipersonalens 
och styrelsens nätverk som innefattar museer, arkiv, 
kommuner, organisationer, övriga regionala förbund 
mm. 

• Medlemsföreningar har tillgång till kanslipersonalens 
och styrelsens mångsidiga kompetenser som  
omfattar kulturhistoria, konsthistoria, bebyggelse-
historia, arkeologi mm. 

• SHF och SH erbjuder rådgivning inom alla för  
rörelsen tänkbara fält. 

• SHF erbjuder expertrådgivning i juridik, ekonomi, 
organisation och försäkring. 

• SH ger tips kring finansiering och kan agera bollplank 
vid ansökan av bidrag. 

• SH tipsar om diverse nätverk, fortbildningar etc. i 
andras regi. 

• SH gör vid förfrågan gärna föreningsbesök.



Vi ger ekonomiska fördelar!

• Ett medlemskap i SHF ger en gratis hemsida på www.hembygd.se – med fri support och back-
up. Genom en hemsida synliggörs föreningen som kulturaktör och platsen som besöksmål, 
vilket kan ge ökade intäkter. 

• Genom medlemskapet i SH får föreningen årligen en medlemsbok. 

• Varje förening får 5 gratis prenumerationer av Sveriges hembygdsförbunds tidskrift Bygd och 
Natur. 

• I medlemskapet ingår en olycksfallsförsäkring, som gäller alla medlemmar vid föreningens 
arbete och olika arrangemang. Grundförsäkringen omfattar också ansvarsförsäkring, förmögen-
hetsbrottsförsäkring och rättsskyddsförsäkring. 
 

• Varje hembygdsförening har möjlighet att bygga ut sitt försäkringsskydd för byggnader och 
lösöre till medlemspris.  

• Ett medlemskap ger indirekt hembygdsföreningar tillgång till nationella projektbidrag där SH 
samordnar insatserna och sprider dem över länet. 

• Föreningar som är anslutna till SHF har rätt att kostnadsfritt använda Bygdeband, som är en 
rikstäckande föreningsdriven databas för lokalhistoriskt material på Internet. 

• Medlemsföreningar har i applikationen Tidsmaskinen möjlighet att kostnadsfritt skapa digitala 
historiska rundvandringar för smarta telefoner. 

• Medlemsföreningar har möjlighet att tillsammans med andra föreningar och SH skräddarsy 
dagsresor till något av sina besöksmål och bli en del av den årligen utkommande temarese-
katalogen. 

• SHF har tecknat avtal som innebär att medlemsföreningar på vissa högtider kan framföra musik 
utan krav på ersättning från upphovsorganisationer som STIM och SAMI. 

• SHF betalar årligen en avgift till Folkspel som ger alla föreningar rätt att sälja Bingolotter och  
andra lotter från Folkspel, för att samla in pengar till föreningen.



Visste du...
... att Skånes hem-

bygdsförbund har mer 
än 100  

medlemsföreningar?

... att de skånska  
medlemsföreningarna  

arrangerade mer än 500 
aktiviteter för barn och 

unga 2017?

... att den skånska 
hembygdsrörelsen 

hade 34 483  
medlemmar 2017?

... att det totala värdet 
av den skånska hem-

bygdsrörelsens ideella 
arbetstid under 2017 var  

42 931 680 kr?

... att många som en-
gagerar sig i en hem-
bygdsförening gör det 

för att man har så himla 
roligt ihop?

... att hembygds- 
rörelsen har ett hu-

manistiskt och demo-
kratiskt synsätt. Den 

är öppen för alla, 
oavsett bakgrund!

... att våra med-
lemsföreningar 

finns i Skånes alla 
33 kommuner?



Vi ses någonstans i hembygden!
Vill ni veta mer? 

Se vår hemsida www.hembygd.se


