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Bästa vänner !

 

Med stor glädje kan meddelas att vi beviljats de 150000:- som vi ansökt om hos
Riksantikvarieämbetet (RAÄ)

för digitalisering av våra filmer !

 

För någon timma sedan kände jag inte till detta utfall av vår ansökan, men Bert som är
en gammal listig museiräv

hade hittat uppgiften någonstans på RAÄ:s hemsida. Efter en del detektivarbete
lyckades även jag hitta det glädjande

budskapet i en tabell över beviljade bidrag  –  SDHF har beviljats de pengar vi sökte !

 

På RAÄ:S hemsida kan läsas följande:

 

”Beslut om bidrag 2021
Riksantikvarieämbetet har den 31 maj 2021 fattat beslut om fördelningen av bidrag till arbetslivsmuseer 2021.

Detta beslut omfattar endast den del av bidraget på 8 miljoner kronor som är reserverad för
arbetslivsmuseerna.
Vi avser att fatta beslut om bidrag till hembygdsmuseer och övrigt ideellt kulturarvsarbete den 7 juni 2021.

Alla som har ansökt om bidrag får ett beslut skickat till sig. De organisationer som beviljats bidrag får sedan

pengarna utbetalda kort därefter till det konto som angetts i ansökan. Bidraget behöver inte rekvireras.”
 
Detta visar med all önskvärd tydlighet att det kan löna sig att söka pengar hos RAÄ, även om vi där inte kan
få
de medel som behövs för att realisera vision framtiden då man inte beviljar några medel till byggnation….
 
Vi hörs snart igen, ha det riktigt bra / Kent.  
 
 

https://www.raa.se/app/uploads/2021/05/F%C3%B6rdelning-av-bidrag-till-arbetslivsmuseer-2021.pdf
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Bra jobbat alla inblandade!
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