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Distriktsaktuellt juni 2020 
 

Ordförande har ordet: 
 

Bästa bygdegårdsvänner! 
En minst sagt märklig och jobbig vår på många sätt för oss i 

bygdegårdsrörelsen. Att inte kunna få träffas som vanligt och inte ha 

några arrangemang är jobbigt i sig, men också att veta att vi inte får 

några intäkter till bygdegården det är också tufft för vi har ju fortsatt 

kvar de fasta kostnaderna. Ja detta är en annorlunda tid och jag 

hoppas att vi snart kan gå mot det mera normala igen, men det verkar 

ta längre tid än man trodde ifrån början. Detta är en djup kris som 

sveper in över samhället och många drabbas på ett eller annat sätt inte 

minst oss i bygdegårdsrörelsen. 
 

Men den som jobbar med kriser, den ser positivt på detta och ser krisen som en utveckling 

och där tycker jag att vi i bygdegårdsrörelsen behöver vara med att se detta som en 

utveckling. För min del har jag under denna tid utvecklats genom digitala möten, detta är 

ett mycket bra komplement till det fysiska mötet. Vi har haft distriktsstämma, styrelsemöten 

och även förbundsstämman digital med ca120 ombud som gick alldeles lysande. Hoppas 

att ni i er bygdegård har hittat dom digitala alternativen till styrelsemöten eller kanske med 

arrangemang. Här är ju ungdomarna föregångare och ta hjälp av yngre eller 

teknikintresserade personer om ni vill testa ett digitalt arrangemang om inte kunskapen finns 

hos er redan. 
 

En annan del i utvecklingen av krisen kanske är att om vi inte får in intäkter till bygdegården 

så tittar vi i andra ändan på utgifterna, hur ser våra avtal eller abonnemang ut, kan vi byta, 

ändra eller säga upp något? Har ni sett över försäkringen så att ni inte betalar för mycket? 

Kanske bygdegården har någon kostnad som hängt med i många år men som man aldrig 

har tittat på om vi verkligen behöver detta? Om man ser över ekonomin nu står vi oss 

bättre rustade inför framtiden. 
 

Jag tror och hoppas att denna kris ska ge oss en utveckling i framtiden som ska vara positiv 

för oss i bygdegårdsrörelsen där vi tar lärdom om hur smittspridning går till genom bra 

förebyggande arbete och att vi har sett över onödiga utgifter hos oss och vi har tagit 

steget mot att även bli mer digitala. Några nya steg som kommit ur denna kris för vi ska se 

utveckling inte avveckling!  
 

Behovet av att mötas fysiskt kommer alltid att finnas och nu har vi ännu större behov av att 

träffas när möjlighet ges. 
 

Håll i, håll ut och tvätta händerna så ska vi fixa även detta! 
 

Önskar er en skön och avståndstagande sommar! 

 

Andreas Pettersson 
Ordförande bygdegårdsdistriktet 

  



  

 

Värmlands Bygdegårdsdistrikt 
 
 
 

 

 

 
 

Förbundsstämman skulle ha varit på Gotland i år men på grund av Corona fick den 

ställas om och istället bli digital. Vi var ca 120 ombud som deltog på 1-dagars stämman 

som genomfördes den 31:e Maj.  Från Värmland deltog ombuden Frida Vasiliou, Sören 

Knutsson, Böret Segolsson Knutsson, Erik Ulriksson, Andreas Pettersson  och Tina Jonasson 

deltog via Förbundsstyrelsen.  

 

Det gick väldigt bra med att genomföra stämman digitalt och vi kunde enkelt dela in 

oss i beredningsgrupper och diskutera de olika motionerna samt 

medlemsavgiftsutredningen.  

 

Ifrån Värmland kom inga motioner i år och de som behandlades handlade bland 

annat om att se över kraven för ungdomsdiplomet, att hjälpa bygdegårdarna under 

Corona, och jobba för att ta bort föreningarnas swish-avgifter.  

 

Den stora frågan på stämman var medlemsavgiften och den förändring som var 

föreslagen var att sätta ett tak på 700 Kvm och maxbelopp för medlemsavgiften till 

3500 kr. I förslaget låg också att höja medlemsavgiften till 1500 kr för alla och den rörliga 

avgiften till 5 kr/kvm för alla.  

 

Vi ifrån Värmland yrkade på ett förslag om en trappstegsmodell och ett tak på 350 Kvm 

för att flera stora bygdegårdar hos oss skulle kunna få en sänkning av sin 

medlemsavgift.  

 

Stämman valde att ställa sig bakom förbundets förslag och att den ska börja gälla 2022 

pga av Coronans effekter detta år.  

 

Stämman som helhet var väldigt bra och förbundet har visat på god skicklighet vad 

gäller att genomföra digitala möten med många ombud samlade.  
 

 

Nedan ser ni stämmouttalandet: 
 

Bygdegårdarna samlar Sverige – kraft för kultur och utveckling i hela landet  

Kulturen är en tillväxtfaktor. En positiv befolkningsutveckling kräver tillgång till inte bara 

vård, skola och omsorg, utan även kultur. Landets alla bygdegårdar gör det möjligt att 

skapa en levande landsbygd där såväl kultur som annan samhällsservice kan få plats. 

Det finns över 1 400 ideella bygdegårdsföreningar runt om i hela Sverige som 

engagerar en kvarts miljon enskilda medlemmar framför allt i glesbygden. Tillsammans 

utgör vi ett nätverk av allmänna samlingslokaler som ger sammanhållning, livskraft och 

framtidstro.  
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Bygdegårdarna skapar gemenskap och driver landsbygdsutveckling. 

Landets bygdegårdar skapar gemenskap mellan människor och driver den 

landsbygdsutveckling som våra politiker talar sig varma för. Hela vårt land ska leva, och 

i många fall kan just bygdegårdarna vara en tillgång och skapa de reellt 

praktiska förutsättningarna som behövs för det. För politiker och beslutsfattare är det 

angeläget att förstå lokalernas betydelse för föreningsliv, kultur, folkhälsa och 

landsbygdsutveckling.  

 

Tusentals ideella eldsjälar värnar och utvecklar det demokratiska samhället där 

kulturen är stark, fri och självständig. 

Bygdegårdarna finns i hela landet och värnar och utvecklar ett demokratiskt samhälle 

där kulturen är stark, fri och självständig. Tusentals eldsjälar jobbar ideellt för att värna, 

främja och utveckla det demokratiska samtalet. Samtidigt skapar våra lokaler 

möjligheter för företagande, upplåter scener för teater, konst och kultur och erbjuder 

rekreation, glädje och delaktighet i lokalsamhället.  

 

Bygdegårdarna skapar framtidstro. 

Alla som är aktiva i en bygdegårdsförening eller har besökt möten, fester och andra 

arrangemang, känner att kulturen skapar framtidstro. Demokrati, yttrandefrihet och 

konstnärlig frihet är inte självklart. Vårt bidrag till lika möjligheter oavsett vem du är och 

vart du bor handlar om att föra människor samman, öka bildningen och stärka banden 

mellan olika samhällsgrupper.  

 

Coronaviruset hotar landsbygdsutvecklingen. 

När intäkterna för uthyrning av samlingslokalerna försvinner och arrangemangen inte 

blir av är coronaviruset på sikt ett hot mot utvecklingen på landsbygderna. De 

allmänna samlingslokalerna har en unik roll att tillhandahålla lokaler för ideell, privat 

och offentlig sektor. Det är därför extra angeläget att stat, region och kommun i 

samband med denna kris riktar resurser för att upprätthålla denna infrastruktur. Vårt 

samhälle har ett behov även i framtiden av öppna mötesplatser för kultur, demokrati 

och lokalt utvecklingsarbete – det som de allmänna samlingslokalerna tillhandahåller.  
 

Bygdegårdarna bidrar till ett starkt, enat och öppet Sverige. 

För att klara vårt viktiga uppdrag behöver fler beslutsfattare i praktiken prioritera utifrån 

den djupt rotade tanken om att landsbygdsutvecklingen bidrar till ett starkt, enat och 

öppet Sverige. Tillsammans förebygger vi antidemokratiska krafter.  
 

Landets bygdegårdar ska vara en stark part i samtalen med regering, riksdag, regioner 

och kommuner. Därför behöver vi följande:  

• Kompensation för de ekonomiska förluster coronaviruset orsakat.  

• Tekniska möjligheter i form av exempelvis internetfiber.  

• Ökade ekonomiska förutsättningar till samverkan och samarbete med nationella- 

och regionala institutioner, producenter och andra arrangörer.  

• Stärka arrangörsledet med resurser och kunskap för att ge bättre möjlighet till lokala 

arrangemang.  
 
Uttalandet är antaget av Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma den 31 maj 2020. 
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Bygdegårdsförsäkringen 
 
 

Har er bygdegård kollat igenom försäkringsbrevet? 

Vi vet att det finns bygdegårdar som betalar för mycket i försäkringspremie pga att 

man inte har gått igenom försäkringen och inte uppdaterat den. Det är även viktigt åt 

andra hållet om en eventuell skada uppstår att ni har rätt försäkring. Passa på att kolla 

igenom ert försäkringsbrev i dessa tider. 

 

De tre vanligaste skadorna i sommartid 

De tre vanligaste skadorna som drabbar bygdegårdar i sommartid? Statistiken är 

entydig. 

Se vilka de är och hur ni undviker att bli drabbade >> 

 

Myror eller getingar? 

1 juni är det ett år sedan Bygdegårdsförsäkringens utökade skadedjursavtal började 

gälla. Drabbas bygdegården av myror, getingar, råttor eller möss med flera i sommar, 

gör er skadeanmälan till Nomor på 0771-122 300.  

 

Öppettider i sommar 

Försäkringskansliets ordinarie öppettider är vardagar kl 08.30-16.00, lunchstängt 12.00-

13.00. Mellan den 15 juni till 15 augusti har vi öppet vardagar kl 09.00-12.00. Varmt 

välkomna med era frågor till 0200-22 99 99.  

 

Ring försäkringen på 0200-22 99 99 eller mejla forsakring@bygdegardarna.se 
 

 
 

 

 

Årsrapportering 2020 
Endast 51 av 121 bygdegårdar har i år gått in och fyllt i sin 

Årsrapportering 2020. Flera föreningar har inte lämnat in 

aktuella styrelseuppgifter sedan 2016. Detta gör det svårt för 

oss rent administrativt att nå rätt personer med mail och  

SMS-utskick, då vi tar ut adresslistor från det registret.  

Länkar till inloggningssidan finns på vår hemsida. 

 

Förbundet skall ha in uppgifter om ekonomi och verksamhet, samt att aktuell styrelse 

skall uppdateras. Information om inloggningen har gått ut till alla ordföranden och 

kassörer. Ni hittar information på BR’s hemsida på denna länk 

https://bygdegardarna.se/foreningsarbete/foreningsuppgifter-och-arsrapportering/ 

 

Inloggningen är individuell via personlig e-postadress. Saknar ni inloggning så kontaktar 

ni förbundet på info@bygdegardarna.se  

  

https://bygdegardarna.us9.list-manage.com/track/click?u=8233a648168a0d18d8d974a57&id=5651fb4e52&e=f7b131ba19
mailto:forsakring@bygdegardarna.se?subject=forsakring%40bygdegardarna.se
https://bygdegardarna.se/foreningsarbete/foreningsuppgifter-och-arsrapportering/
mailto:info@bygdegardarna.se
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I månadsbreven kommer vi att presentera en styrelseledamot.  

Denna gång får vi veta mer om vår sekreterare Lisbeth Svensson  
. 

Hej Lisbeth, vem är du? 

Jag är en glad pensionär som, utöver sekreterare i distriktet, även är 

ordförande i PRO Nyed. 

Vart kommer du ifrån? 

Jag har mina rötter i Skoghall men sedan 1981 är det Sutterhöjden utanför 

Molkom som gäller. 

Vad gjorde du i ditt yrkesverksamma liv? 

I botten är jag sjuksköterska och jag vidareutbildade mig till Företagssköterska och 

Miljösköterska och jobbade sista åren mot Yrkes- och miljömedicin i Örebro. Min 

miljösköterskeutbildning har jag haft stor nytta av under åren på 90-talet som jag var 

miljöansvarig i distriktet. Jag var bl a med och höll i utbildningar av städ- och hygiengrupper. 

Jag tog även fram lathundar för olika medel som var lämpliga att använda, då det på den 

tiden användes allt för starka och miljöfarliga produkter. 

Vad har du för fritidsintressen? 

Familj, gillar att baka och givetvis matlagning (som blivit ännu roligare med nya köksleksaken, 

Air Fryer) Jag löser mycket korsord, läser och handarbetar. Datorn används flitigt både vad 

gäller engagemanget föreningslivet och privat så ja, dagarna går. 

Förutom alla intressen sitter du i distriktsstyrelsen. Är du även aktiv i någon bygdegård? 

Ja, jag är medlem i Fageråsens bygdegård i Molkom, sedan 35 år. Var med i teamet som 

startade upp föreningen i mitten av 80-talet, då vi fick överta gården av JUF och föreningen 

bildades. Det lades många timmar på att söka pengar och rusta upp gården, som med hjälp 

av engagerade medlemmar kunde genomföras. Jag var även ordförande i 25 år så det har 

blivit många ideella timmar genom åren men det har gett mycket och gemenskapen har varit 

god och många nya bekantskaper har det blivit. Jag lämnade för några år sedan över 

ordförandeklubban till den yngre generationen som nu får driva styrelsearbetet framåt 

Då har du stor erfarenhet av bygdegårdar? 

Ja det får jag väl säga. Valdes in i distriktsstyrelsen 1992 som ersättare och har sedan dess suttit 

med i styrelsen på olika poster, varav de senaste åren som sekreterare. Som sekreterare 

handlägger jag inkommande samtal och e-post som skickas vidare till den i styrelsen som 

frågan gäller. Har lagt upp mailregister och register för våra SMS-utskick så alla föreningar lätt 

och snabbt skall få information. Som sekreterare har jag ansvar att skriva protokoll, hålla 

medlemsregistret aktuellt, bevaka årsrapporteringen samt serva övriga i styrelsen med 

administrativa uppgifter.  

Med den erfarenheten, då kan du det mesta kring våra frågor? 

Gamla frågor som kommer upp har jag hyffsad kontroll på. Idag har frågorna / problemen 

ändrat karaktär, så det gäller att hänga med. 
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Hitta Bygdegården 
Det saknas koordinater på flera av våra bygdegårdar i registren. BR ber alla att skicka in 

bygdegårdens koordinater (hittas enklast på eniro.se) info@bygdegardarna.se så att BR 

kan lägga in dem på BR.s hemsida under Hitta Bygdegård 

 

Information via hemsidan, SMS och mail 
För att spara på miljön och ekonomin har vi mer och mer gått över till digital 

information. Vi når en eller flera i era styrelser via SMS- och mailutskick där vi hänvisar till 

vår hemsida för att hämta mer detaljerad information, samt att kunna ladda hem 

dokument eller komma vidare via externa länkar. För senaste informationen uppdaterar 

vi hemsidan kontinuerligt och har ni frågor kontaktar ni oss via mail på 

bgvarmland@gmail.com eller via vår mobil 076-771 59 84 som även används för  

SMS-utskick. Lägg gärna upp det i era kontakter i mobilen. 

 

 

 
 

Vi i distriktsstyrelsen  
önskar er alla en skön sommar! 

 

 
 

mailto:info@bygdegardarna.se
mailto:bgvarmland@gmail.com

