
 

 

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019-2020 

Vid årsstämman 2013 antog Västergötlands Hembygdsförbund en långsiktig 

verksamhetsinriktning för förbundets verksamhet och har sedan fortsatt i samma anda. 

  

Vi förlänger verksamhetsplanen 2019 – 2020 och tar även med Sveriges 

Hembygdsförbunds inriktning samt Västra Götalands Regionens, som anger mål för 

verksamhetsinriktning och återrapportering. 

Beslutet som antogs 2013 var att förbundet aktivt och långsiktigt ska arbeta för att: 

• främja gemenskap och delaktighet mellan människor i och utanför hembygdsrörelsen 

• stödja och stärka sammanhållningen mellan hembygdsföreningarna i Västergötland 

• öppenhet och demokrati är ledord i kommunikationen med föreningarna 

• förbundet och hembygdsföreningarna arkiverar och dokumenterar för att bevara 

minnen, berättelser och handlingar för framtiden 

• utforska och sprida kunskap om hembygdsarbete, kulturarv, natur- och landskapsvård 

• stärka och förnya hembygdsrörelsens roll i samhället för att därigenom bidra till en sam- 

hällsutveckling som främjar folkkultur och miljövård 

Under verksamhetsåret 2019-2020 prioriteras särskilt frågan om samverkansnytta mellan 

medlemsföreningar och mellan människor i och utanför hembygdsrörelsen.  

Målen realiseras genom att Västergötlands Hembygdsförbund: 

1. synliggör medlemsnyttan för anslutna föreningar och sätter den i fokus för verksamheten 

2. utvärderar och utvecklar styrelsens och förbundets sammanhållande funktion 

3. arrangerar föreningsmöten och årsstämma i samverkan med medlemsföreningar 

4. inventerar och synliggör medlemsföreningarnas barn-, ungdoms- och familjeaktiviteter 

5. inspirerar och ger föreningsmedlemmar möjlighet att berätta om hembygden och den 

lokala historien, exempelvis i Västgötabygden och på hemsidan/via Nyhetsbrev  

6. utvecklar förbundets stödjande och informerande funktioner 

7. samverkar med närstående föreningar och organisationer 

8. samverkar med regionalt styrande organ, institutioner och förbund 

9. samverkar med och deltar i SHF:s träffar och möten 

10. utvecklar, stärker och väcker opinion for hembygdsrörelsens verksamhetsområden lokalt, 

regionalt och nationellt 

  

 



Som referens och vägledning till ovanstående strävar Västergötlands Hembygdsförbund 

att också aktivt verka efter: 

 dels innehållet i SHF.s verksamhetsinriktning 2017-2022. 

(Finns här inlagd som en dokumentikon).   

SHF V-inriktn 
2018-2022.docx

 
Dokumentet finns också att hämta under VHF.s hemsida under knappen 

”Styrdokument” 

 dels dokumentet från Västra Götalandsregionen som definierar förutsättningarna 

för det Långsiktiga Verksamhetsstödet samt också anger mål för 

verksamhetsplanering och återrapportering. 

(Finns här inlagd som en dokumentikon) 

VGR V-stöd.docx

 
Dokumentet finns också att hämta under VHF.s hemsida under knappen 

”Styrdokument” 

 

Hur förbundsstyrelsen avser att arbeta med respektive mål preciseras i en handlingsplan. 

Handlingsplanen visar även vem/vilka som ansvarar för vad, hur och när arbetet ska följas 

upp. 

 


