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Verksamhetsplan 2015 Bygdegårdarnas 

Skånedistrikt – 54 mötesplatser för 

framtiden. 

 
 

Landsbygdsprogrammet är den stora utvecklingsmöjligheten för bygdegårdarna 2015 och 

några år framöver. Bygdegården är en del av en attraktiv bygd där människor möts för 

utveckling, studier, trivsel och kultur samt för ungas intressen. Bara fantasin sätter gränser 

för Bygdegårdens användande! 

 

 

 

 



 

2 
 

Organisation  
Distriktet ger råd och information om att driva och arbeta i en bygdegårdsförening med stöd 

av förbundet och dess material.  

Distriktsordförande besöker nya medlemmar och ger ett introduktionspaket från förbundet. 

Funktionärsutbildning i distriktet genomförs – nytt utbud från 2015.  

Distriktet erbjuder kommunträffar där man kan utbyta idéer och erfarenheter under hösten.  

Distrikten utser silvernålsmottagare och kan dela ut EWK-diplom.  

 

Tidsplan 

 6-7/2 Distriktsstyrelseinternat där sammanställs verksamhetsberättelsen för 2014, 

fastställer verksamhetsplanen och budget för 2015, samt strategi för 

landsbygdsutveckling och förbereder inför distriktsstämman och träffar distriktets 

valberedning. 

 11/3 förberedande styrelsemöte inför distriktsstämman  med Västra Sönnarslövs 

Bygdeförening, Klöva Hallar, Klippan. 

 13/4 extra styrelsemöte med förbundsordförande Ola Johansson. 

 3/5 Distriktsstämma i Klöva Hallar, Klippan.  Information om  landsbygdsutveckling  

av Benny Jansson, förbundsstyrelsens kontaktperson, 

 Ombudsträff inför förbundsstämman 30-31 maj 15.  

 Oktober-november 3 kommunträffar med tema Miljödiplom 1 och Hemsida/Sociala 

medier-kommunikation.  

 November – styrelsemöte.  

 

Arbete med landsbygdsprogrammet  

Bilda en grupp för att skriva strategi för landsbygdsutveckling. Ambitionen är att ta del av de 

utvecklingsmedel som finns inom programmet. Ett förslag till gemensam strategi 

presenteras vid distriktsstämman den 3 maj. 

 LLU-lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden. Bygdegårdarna ska vara med på 

tåget för utveckling i och runt bygdegården för hållbara lokaler och verksamhet.  

 Distriktet ska ha deltagit i skrivande av strategiprogram i de olika LLU/LAG-områden, 

hålla oss informerade och ha inventerat vilka bygdegårdar som hör till vilka områden.  

 Inventera vilka områden för SV som respektive bygdegård hör till.  

 

Samverkan kommunerna 

Distriktet stödjer föreningar att samverka i kommunerna för gemensamma träffar med 

kommunrepresentanter. Det kan gälla gemensamma lokala frågor, kommunbidrag osv. 

 

Distrikten  

Arbetar med studiematerialet ”Aktiva distrikt” för att skapa en struktur på det interna 

arbetet.  
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Konferenser utbildning 

Distriktsordförande deltar i träff, 2 dagar i januari. Sekreterarträff telefonkonferens. 

Konferenser för distriktsansvarig inom försäkring, bygg, ungdomar och kultur. 

Telefonkonferens för distriktets valberedning i januari.  

 

Förbundsstämma  

Förbundsstämman äger rum i Lundsbrunn den 30-31 maj 2015, Skaraborgsdistriktet är värd. 

Temat är ”Framtidens mötesplats”. Förutom stämmoförhandlingar blir det olika seminarier. 

 

Ekonomi 
Distriktet arbetar utifrån en budget i balans under 2015, där vi även har en långsiktig 

planering. 

Budget bilaga 1. 

 

Projekt 
Skåne har en förening som deltar i Ung i Bygdegården, Södra Färs Bygdegård, Solvalla.  

Arbete sker för att få fram fler projekt under året en viktigt del är landsbygdsprogrammet 

och de möjligheter som här kommer att finnas för olika utvecklingsprojekt. Exempellista 

lämnas på distriktsstämman.  

Distriktet bevakar och förmedlar information om aktuella utlysningar för att söka 

projektmedel under året. 

 

Utbildning 
Distriktet arbetar med materialet aktiva distrikt under 2015 i samband med styrelsemötena.  

Stimulerar och informerar om aktuella utbildningar på kommunträffar och distriktsstämma:  

 I förening  

 Kök i Bygdegården 

 Branschriktlinjer för säker mat i samlingslokaler  

 Tre tips för gott liv 

 Kraft att förändra 

 Ett steg till ……förening i utveckling 

 Landsbygd 2.0 

 Miljödiplom 1, 2 och 3  

 Bygdegårdsgrunden bas för föreningsfunktionärer  

 Hemsidesutbildning  

 

Distriktets funktionärer åker på följande utbildningar: ordförandeträff, sekreterarträff, DS-

intro, telefonkonferenser för sekreterare, försäkringsansvariga, byggansvariga, 

ungdomsansvariga och landsbygdsansvariga.  
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Information 
Informera om bygdegårdsrörelsen vid distriktsstämman samt kommunträffar.  

Distriktet ser till att det finns ombud vid SVs årsstämmor i avdelningar och regionförbund. 

Tidningen Bygdegården används som aktuellt informationsmaterial.  

Alla föreningar i Skåne ska ha hemsida och utgå ifrån BRs hemsida. Utbildning i hemsidor 

arrangeras av distriktet i samverkan med SV.  

Info om sociala medier under höstens kommunträffar- som Facebook, blogg Ung i 

bygdegården.  

 

Byggnaden 
Distriktet informerar om vikten av tillgängliga och attraktiva bygdegårdar.  

Information om Boverkets bidrag och möjligheten att ta hjälp av BRs arkitekt.  

Information om andra stödformer såsom Arvsfonden, Landsbygdsprogrammet, Boverket 

mm.  

Information om miljöarbete och stöttning i att föreningarna miljödiplomerar sig. Se till att 

alla som kommer på höstens kommunträffar klarar 1:an. Distriktets miljöansvarig åker gärna 

ut och stöttar i miljöarbetet.  

Info om bygdegårdsförsäkringen på distriktsstämma och kommunträffar.  

 

Bygga och rusta 

Distriktet stöttar, informerar och ger praktisk hjälp om energi och miljö.  

Energikartläggning och energideklaration, energibesparing och energiutbildning stimuleras. 

  

Förvalta din bygdegård 

Alla 54 föreningarna utser kontaktperson för fastighetsfrågor i styrelsen. Information och 

utbildning kommer under året.  

Uppföljning av PM-bygg. Inventering av uppvärmning i Skåne fortsätter av byggansvarig. 

Under höstens kommunträffar genomförs miljödiplom 1 med de som deltar. 

 

Byggkonferens 

Distriktets bygg- och försäkringsansvarig deltar i förbundets byggkonferens. 

 

Bygdegårdsförsäkringen 

 
Framtidens mötesplats 

Säkra bygdegårdar för medlemmar och besökare. Aktivt underhåll och skadeförebyggande 

insatser av föreningarna som fastighetsägare eller – förvaltare.  

 

Säkerhet genom vattenfelsbrytare och systematiskt brandskyddsarbete 
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 Öka säkerheten i bygdegårdarna för att undvika skador. Information om 

vattenfelsbrytare.  

 Nytt material är på gång om systematiskt brandskyddsarbete 

 Prisvärda leverantörer av brand- och inbrottslarm sökes.  

 

Försäkringsutbildning/utbildning/seminarier 

Bygdegårdsförsäkringen informerar i distriktet minst vart 5:e år och håller då i seminarium.                                                                            

Försäkringskonferens för försäkringsansvarig i distriktet.  

 

Verksamheten 
Basservice 

 Stimulera levande och lokalt kulturliv.  

 Kulturrådsansvarig i distriktet.  

 Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan, SV. 

 Konstbildning.  

 Ungdomsansvarig i distriktet.  

 Visa upp och berätta om bygdegårdarnas verksamhet på olika forum som t.ex. 

Borgeby fältdagar. 

 

Kulturverksamheten 

Regional och lokal samverkan med SV, LRF och andra organisationer vid behov.  

Ideell kulturallians är distriktet medlemmar i och är delaktig i att ta fram den nya regionala 

kulturplanen.  

Regionalt kulturstöd ska undersökas och om möjligt ansökas av bygdegårdsdistriktet. 

Kulturvecka 17-25 oktober där distriktet stöttar och informerar om olika arrangemang bla på 

hemsidan.  

Kulturansvarig deltar i kulturkonferens.  

Skåne deltar i projektet – Det är väl ingen konst att läsa – ett projekt om läsning.  

 

Ungdom 
Ung i bygdegården 

Uppföljning av förra omgången av ungdomsprojektet där Solvalla deltog.  

Den rullande bygdegården finns att låna av förbundet.  

Ungdomsansvarig deltar i ungdomskonferens och samverkar med andra i olika distrikt och 

även med ungdomsorganisationerna 4H, Vi Unga, CUF och JUF. 

Alla föreningar ska ha ungdomsansvarig.  

PM:et Ungdomars delaktighet i bygdegårdsrörelsen diskuteras.  

Distriktets genomför en träff för ungdomsansvariga.  
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Tidsplan 2015 
 
Januari 

23 Landsbygdsansvariga deltar i konferens i Stockholm 

23-24 Ordförandeträff, Stockholm 

V5 Telefonkonferens distriktens valberedningar 

 

Februari 

6-7 Distriktsstyrelseinternat, Granliden, Ludvigsborg. 

7-8 Ungdomsansvariga konferens i Stockholm 

 

Mars 

11 Styrelsemöte inför distriktsstämman i Klöva Hallar.  

Kallelse distriktsstämma omg efter den 11 mars. 

17 Miljöansvarig delar ut Miljödiplom 2 till Rydsgårdshus, Rydsgård.  

28-29 Nätverksträff i projektet Ung i Bygdegården 

 

April 

13 Extra styrelsemöte i Lund med förbundsordförande Ola Johansson.  

22 Distriktsstämma SV, Lund. 

 

Maj 

3 Distriktsstämma i Klöva Hallar. Info om landsbygdsutveckling av Benny Jansson, 

 Förbundsstyrelsen.  

9 Föreningsjuridik, Lund 

18 eller 20 Ombudsträff inför förbundsstämman 

29 Seminarium och ordförandeträff i anslutning till förbundsstämman 

30-31 Förbundsstämma i Lundsbrunn, Skaraborg 

 

Augusti 

Styrelsemöte.  

Utskick kommunträffar. 

September 

11 DS-intro – introduktion för nya i distriktsstyrelserna.  

 Telefonkickoff för ordförande och sekreterare.  

 Kulturkonferens 

Oktober 

 Kommunträffar 

 Bygg- och försäkringskonferens 

17-25  Kulturvecka 

 

November 

 Kommunträffar  

Styrelsemöte 


