
Motion ang. revidering av regler för ungdomsdiplom 

 

2018 infördes ett ungdomsdiplom i förbundet. Ett diplom med syftet att 

• Visa upp att man arbetar aktivt för barn och unga 

• Driva en verksamhet som kan användas i kommunikationen gentemot bidragsgivare, 

kommunen och beslutsfattare 

• Vara en förebild för andra föreningar 

Mycket goda syften som bör uppmuntras och stimuleras. Att på olika sätt driva barn och 

ungdomsverksamhet i våra bygdegårdar stärker bygden och skapar framtidstro.  

Verksamheten kan dock se olika ut och drivas på olika sätt. I en del bygdegårdar har man aktiva 

ungdomsföreningar som står för den mesta verksamheten i andra kan det vara kommunen eller 

annan förening som hyr in sig för att driva ung verksamhet. I ytterligare någon kan det vara 

ungdomsverksamhet som drivs i föreningens regi men där en särskild utsedd ungdomsgrupp 

ansvarar för verksamheten. 

I alla dessa olika konstellationer, är de unga aktiva och delaktiga i beslut och får en god 

föreningserfarenhet.  

Det drivs massor av bra ungdomsverksamhet i landets bygdegårdar men det är inte alltid 

bygdegårdsföreningen som är motorn. Så ser det ut och så måste det få se ut även framöver. 

En av de obligatoriska punkterna sätter ”käppar i hjulet” för att en förening ska kunna söka 

ungdomsdiplomet och därmed genom diplomet visa upp sin fina verksamhet.  Att så är fallet kan 

avläsas av resultatet hittills. På 1, 5 år har fem föreningar sökt ungdomsdiplomet. 

Den punkt vi avser bör revideras är: 

1. Två ledamöter under 30 år varav minst en har ett annat uppdrag än ungdomsansvarig i 

styrelsen (exempelvis kulturansvarig, ledamot eller ordförande) 

Vi menar att det syfte som ungdomsdiplomet vill uppnå har många föreningar uppnått och kan 

uppnås utan att två personer under 30 sitter i styrelsen. Unga kan vara engagerade i sin 

ungdomsstyrelse, delta i en arbetsgrupp eller vara aktiva vid olika event. Det kan givetvis vara 

både bra och lärorikt att sitta i bygdegårdsstyrelsen, men måste det vara ett krav? Vi vill flytta 

ner den till rubriken ”Tilläggspunkter”. Gärna också stimulera till att man tillsätter arbetsgrupper 

i styrelsen för olika event där de unga kan vara med. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi förbundsstämman besluta 

att en översyn görs av reglerna för ungdomsdiplomet med hänsyn taget till ovan med 

målet att uppnå de syften som är uppsatta för ungdomsdiplomet och möjliggöra för 

flera att diplomera sin ungdomsverksamhet 

 

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt/ 

Styrelsen 


