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Bygdegårdarnas Riksförbund, BR, med 1 427 
bygdegårdsföreningar, är landets största 
riksorganisation för förenings drivna samlings
lokaler. Den allmänna samlings lokalen är en 
arena för alla med en demokratisk värdegrund, 
där utrymme fnns för folkbildning, kultur, 
möten och fest. En mötes plats som skapar 
möjligheter och mening. Sam lingslokalen är 
också en kraft för ett inkluderande samhälle. 
Den stora majoriteten av landets bygde   
gårdar fnns på landsbygden. Bygdegårds före
ningen är den starka motor som behövs för att 
stärka samver kan och däri genom stärka den 
lokala gemen skap som är nödvändig för att det 
lokala utvecklings arbetet ska bli framgångsrikt. 

1.1 Vision och långsiktiga mål 
Förbundsstämman 2018 antog vision och 
långsiktiga mål för för  bundet. BR:s verk samhet 
syftar till att uppnå visionen: 

Bygdegårdarna samlar Sverige. Vi är en 
öppen folkrörelse med mötes  platser i hela 
landet. Bygde gårdsrörelsen har en ledande 
roll i att stärka bygden och dess människor 
– nu och i framtiden. 

Denna verksamhetsplan är framtagen med 
utgångspunkt i att uppfylla de långsiktiga 
målen:
• Bygdegårdsrörelsen är en välkänd och 

respekterad samhällsaktör.
• Bygdegårdarna blir fler, med en ännu bättre 

spridning över landet.
• Bygdegårdarna är funktionella och 

tillgängliga mötesplatser.
• Bygdegårdarnas verksamhet når fler 

målgrupper.

1.2 Jubileumsåret 2019 
Bygdegårdarnas Riksförbund grund ades den 
14 augusti 1944, vilket innebär att för bun det 
frar sitt 75årsjubileum under  2019. Dessu
tom är det 100 år sedan den första samlings
lokalen byggdes speci fkt som bygdegård 
uppfördes: Ås Förbundsgård. Detta jubileumsår 
kommer uppmärksammas i BR:s löpande 
kommunikation och fras i samband med 
förbunds stämman. En jubileumsbok kommer 
också ges ut.

1. Bygdegårdarna samlar Sverige
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Behov och syfte
Bygdegårdarnas Riksförbund ger stöd och ser  
vice till bygdegårdsdistrikten och medlems
föreningarna för att stär ka och utveckla organi
sa tionen. För att fler människor ska 
kunna ta del av de möjligheter 
som bygdegårds rörelsen ger 
måste förbundet fortsätta 
växa, både i etable ring i 
fler kommuner och i antal 
medlems före ningar. 
För att kunna rekrytera 
fler medlem mar är det 
viktigt att medlemsan
sö kans processen är 
tydlig och enkel, samt 
att distrikten involveras 
i rekryteringsarbetet. 
Bygdegårds rörelsen vill vara 
en inkluderande och jämställd 
rörelse där fler får plats, och har 
därför tagit fram en likabehand lings
plan som ska genomsyra hela organisationen. 

Mål
• Att uppnå ett medlemstal på 1 435 stycken 

bygdegårdsföreningar.
• Att det ska fnnas bygdegårds föreningar i 252 

av landets 290 kommuner.
• Att implementera likabehandlings planen i 

hela organisationen.
• Att erbjuda våra distrikt och 

medlemsföreningar rele vanta utbildningar 
och studiecirklar. 

Metod
Vi kommer kartlägga vilka kommuner som inte 
har bygdegårdar och välja ut några lämpliga 
projektdistrikt för att ta fram ett arbetssätt 

för medlemsrekryte ring. Parallellt 
kommer vi att förenkla informa

tions paketet för de som är 
intresserade av att bli med

lemmar, ta fram en ny 
info folder om BR och 
göra medlems ansökan 
mer synlig digi  talt för att 
underlätta processen. 
I arbetet med att bli en  
större och växande orga

nisa tion är implemente 
ringen av likabe handlings

planen en viktig del. Denna 
kom mer kommu niceras 

till hela orga nisationen och 
utgöra grund för workshops och 

diskussioner under årets konferenser 
och utbildningar. 
Vi kommer att arrangera ordförande konferen
ser, seminarier och andra orga nisatoriska 
utbildningar som möjliggör för våra funktio
närer att mötas, fortbilda sig och utbyta erfa
ren heter. Delar av detta kommer att göras i 
samverkan med Studieför bundet Vuxenskolan.

2. Organisationsutveckling 
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Behov och syfte
Bygdegårdar är en viktig del av samhällsstruk
turen och behöver visa det tydligare för besluts
fattare och andra viktiga sam hällsaktörer samt 
för allmänheten. Det kan till exempel under
lätta för bygdegårdar att få bidrag och stöd för 
sin verksamhet. I och med den nya hemsida 
som lanserades i oktober 2018 ser vi också ett 
behov av att distriktens hemsidor ska bli mer 
relevanta och innehållsrika för sina föreningar 
regionalt.

Mål
• Att 50 föreningar har bjudit in före trädare för 

kommunen till möten.
• Att 5 distrikt har medverkat vid minst ett till  

fälle vid framtagande av regionala styrdoku
ment.

• Att skapa förståelse om behovet av verksam
hetsersättning hos företrädare för regering 
och riksdag.

• Att få kunskap om allmänhetens känne dom 
om bygdegårdar.

• Att kännedomen hos allmänheten ökar om 
bygdegårdar.

• Att alla distrikt ska ha uppdaterade hemsidor.

Metod
Vi kommer att intensifera arbetet med att ha  
kontakt med beslutsfattare både lokalt, regio  
nalt och nationellt för att föra fram bygdegård
arnas betydelse för samhället och vad vi kan  
bidra med. Vi kommer ge stöd och underlag 
till medlemsföreningar och distrikt för att 
ta kontakt med respek tive beslutsfattare. Vi 
kommer skicka en skrivelse om verksamhets
ersättning till regeringen som följs upp med 
fysisk kontakt och boka möte med landsbygds
ansvariga riksdags ledamöter i respektive 
regeringsparti.
Under året kommer vi att med hjälp av ett  
opinionsmätningsinstitut göra en undersök
ning av allmänhetens kännedom om bygde
gårdar. Då detta inte är gjort sedan tidigare blir 
det en utgångspunkt för framtida arbete. Vi 
kommer arbeta aktivt med kommunikation och 
opinionsbildning för att påverka kännedomen 
om bygde gårdar. Vi fortsätter att vara aktiva i 
sociala medier, skicka press meddelanden och 
samverka med andra aktörer för att öka känne
domen om bygdegårdar hos allmänheten. 
Under våren bjuder vi in distriktens hem
sidesansvariga till en utbildning i hur de 
använder och redigerar hemsidan på bästa 
sätt. Vi fyller även på med kunskap och tips 
kring hemsidor på vår egen hemsida.

3. Kommunikation och opinionsbildning
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4.1 Byggnad

Behov och syfte
Bygdegårdarna behöver vara funktionella och  
moderna lokaler. Många bygdegårdar har ett  
behov av renove ring och att anpassa sina loka
ler för sin verksamhet. Byggnaden behöver 
vara tillgänglig för alla oberoende av ålder och 
funktions variationer.

Mål
• Att 200 föreningar har genomfört Årlig 

genom gång av bygdegården.
• Att 100 föreningar har genomfört åtgärder 

med anledning av den årliga genomgången.
• Att 60 föreningar ska söka investerings 

 bidrag från Boverket. 
• Att öka antalet bygdegårdar som är 

tillgänglig hetsanpassade.
• Att öka antalet föreningar med en  utsedd 

kontaktperson för fastighetsfrågor.

Metod
Vi kommer att informera om Årlig genom gång 
av bygdegården och vik ten av att se över vad 
som behöver åtgärdas på kort och lång sikt. 
En konfe rens med distriktens byggansvariga 
genomförs under året då deras regio nala 
arbete med Årlig genom gång av bygdegården 
är i fokus.
För att öka antalet föreningar som söker bidrag 
från Boverket och tillgänglighets anpassar 
husen kommer vi att informera via förbundets 
informa tionskanaler samt vid deltagande på  
kurser, konferenser samt distrikts och före
nings träffar. Vi stöttar och hjälper de föreningar 
som väljer att söka. 

Vi kommer att informera gentemot distrikt och 
föreningar om vikten av att utse kon taktperson 
för fastig hetsfrågor på föreningsnivå.

4.2 Miljö

Behov och syfte
Bygdegårdarnas Riksförbund behöver under
lätta och inspirera föreningarna att arbeta för 
en hållbar miljö. Miljöanpassade lösningar 
vad gäller drift, underhåll och materialval vid 
upp rustning behövs. Före ningarna kan visa sitt 
miljöengage mang med ett konkret miljödiplom 
som ger före ningen ökad status och kan på ver
ka valet av bygdegård för hyresgäster.

Mål
• Att öka antalet miljödiplom med 30 stycken 

mot föregående år. 
• Att hälften av distrikten sätter upp mål för 

arbetet med miljödiplom.
• Att verka för att föreningarna berättar om sitt 

miljöarbete.

Metod
Få fler föreningar att ta miljödiplom genom 
att sprida kunskap och vägleda distriktens 
miljöansvariga. En konfe rens med distriktens 
miljöansvariga genomförs också under året.
Information ges i förbundets informations
kanaler om vikten av miljöarbete samt påvisas 
goda exempel att inspi reras av.

4. Fastighet
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4.3 Försäkring

Behov och syfte
Ett aktivt skade förebyggande arbete med låga 
skade kost  nader som följd utgör grunden för 
en varaktigt låg försäkringspremie. Vi behöver 
sprida kunskap och lyfta säkerhets och försäk
ringsfrågor på ett attraktivt och nutida sätt. 
Vi behöver mänsklig göra, exem
plifera och tydliggöra syftet 
med försäkringen och det 
skade före byggande arbetet. 
Erfarenheter visar att det 
både tempo rärt och även  
efter att ett skade före  
byggande pro jekt avslu
tats ökar medveten
heten hos före ningarna 
i distrikten för att före
bygga ska dor. Därför har 
vi ett skadeförebyggande  
projekt 2018–2019.

Mål
• Att ingen totalbrand inträffar.
• Att den totala skadekostnaden för övriga 

skador inte överstiger 2,4 miljoner kronor. 
• Att hela det budgeterade invest erings

bidraget om 200 000 kronor utnyttjas.
• Att 114 stycken av projektdistriktens 

föreningar, vilket motsvarar 20 procent, har 
vidtagit en eller flera nya åtgärder när det 
avslutas 2019.

• Att 200 föreningar blir certiferade som Säker 
Föreningsgård.

Metod
En konferens för försäkringsansvariga i 
distrikten genomförs gemen samt med Sveriges 
Hembygdsförbund under våren. Försäkrings
ans variga och försäkrings kansliet håller 
infor mationsmöte i distrikten för att öka med
vetenhet om att före bygga skador. Det skade

förebyggande projektet med tio delta gande 
dis trikt fortsätter och pågår fram till 

sista oktober 2019. 
Webbkursen och certife

ringen Säker Föreningsgård 
lan seras i sam band med  
faktu reringen inför 2019.  
Webb kursen ger fördjup
ade kunskaper om skade
före byggande arbete och 
för att bli certiferade ska 
före ningen uppfylla tio 

punkter som ger en bra 
 grundsäker het i bygde

gården. Under året kommer 
fokus på att infor mera om 

Säker Förenings gård vara stort i 
alla informations kanaler och träffar 

i distrikten. Före ningarna som blir certife
rade blir belönade med återbäring på 20 
procent av premien samt en självriskcheck.
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5.1 Kultur

Behov och syfte
Kulturen inom BR har flera olika roller och 
funk tioner. Det kan exempelvis vara den yrkes  
verksamma konstnären som bidrar med ett  
konstverk i sam lings lokalen eller scenkonst
framträ dandet från en scen. Kultur kan också 
handla om eget skapande som får människor 
att växa själva eller i grupp. Gemensamt är att 
kulturen bidrar till möten människor emellan 
och dessa möten är det viktigaste för ett land 
byggt av demokrati och yttrandefrihet, där 
alla människor har lika värde. Kul turen 
är lika viktig oavsett var du bor och 
är med och skapar såväl en 
levande landsbygd som en 
aktiv stadsdel. Vi vill arbeta 
för allas rätt till ett rikt 
kulturliv oavsett plats.

Mål
• Att till bygdegårds

föreningar erbjuda ett 
antal konceptformat 
som kan användas för 
att nå nya målgrupper.

• Att fler än 14 distrikt har 
en aktuell kulturstrategi.

• Att öka intresset för litteratur 
och arbeta för läsfrämjande.

Metod
För att stödja föreningarna i att nå nya mål
grupper med kulturverksamheten ska olika 
former av konceptformat tas fram. Det ska ske  
genom att skapa och sprida checklistor och  
inspira tions texter, som en enkel guide i att  
anor dna nya typer av aktiviteter som exem
pelvis språkcafé eller författar kväll. Också 
större konceptformat kan undersökas. Aktivi
teter eller händelser som är tydliga i sina ramar 
men kan utvecklas helt obegränsat i och runt 
omkring. Liknande nuvarande kon cept format 
är Den rullande bygde gården och Konst åt alla.
För att koppla samman vår organisa tions mål 
på kulturområdet, distrikt ens visioner och de  
lokala aktiviteterna, är ett främjande av kultur
strategier i distrikten ett sätt att länka samman 
bygdegårdsdistriktens verksamhet med de 
regionala kulturplan erna. Där för arbetar vi 

vidare med att stöd ja våra distrikts arbete av 
kultur strategier – utveckla, implementera och 
revidera.  
Vi fortsätter använda erfarenheterna och 
materialet från läsprojektet Det är väl ingen 
konst att läsa.

5.2 Konst

Behov och syfte
Konsten är en viktig uttolkare av samtiden 
och kan bidra till samtalet och dialogen om 

vårt samhälle. Oavsett bostadsplats arbetar 
vi för rätten till mötet med samtida 

konst av yrkes verksamma 
konstnärer. Bygde gårdar ska 

kunna erbjuda kvalitativ 
konst för såväl föreningens 

medlemmar som den 
tillfällige besök aren. 
Konsten kan skapa en 
inspire rande miljö, ge 
uttryck till människors 
tankar och ifrågasätta 
förutfattade meningar. 

Varje samlingslokal är 
ett galleri, en konsthall, 

där konsten ger kraft och 
energi – det presum tiva konst

nätverket måste vi lyfta fram. 

Mål
• Att utifrån EWK:s verk arrangera en konst

utställning om demokrati och yttran de frihet.
• Att utveckla konceptet Konst åt alla och 

deponera konst i fler bygde gårdsföreningar.

Metod
Demokrati och yttrandefrihet är två viktiga asp
ekter att värna och verka för gällande kons tens 
roll i vårt samhälle. Därför är dessa två ord  
viktiga delar i vår kommande vandrings
utställning Vässa pennan, som tar avstamp i 
EWK:s (satirtecknaren Ewert Karlsson) pro  
duk tion och hans 100årsjubileum 2018, 
sammankopplat med samtida satirtecknare. 
Detta blir en utställning, som kommer resa  
genom Sverige, och lyfter in konsten och  
samhällssatiren i den allmänna samlings
lokalen.  

5. Verksamhet
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Konst åt alla består av tre delar – den lokala 
utställningen med den lokala före ningen som 
lokal värd, till fället för den yrkesverksamma 
konst nären att få ställa ut och sälja sin konst 
samt depositionen av den inköpta kons ten 
som skapar små konstsam lingar över hela lan
det. Varje del i Konst åt alla arbetar vi för att 
utveckla och anpassa utifrån de lokala förut  
sätt  ningar som fnns vid varje enskilt tillfälle. 
Det kan handla om att vid Konst åt alla
utställningen utveckla arrangemanget i samar
bete med andra, bjuda in konst närer med olika  
uttryck och skapa ett sammanhang vid en  
konst depositions hängning. Under året priori
terar vi att deponera konst i fler bygdegårds
föreningar. Med Konst åt alla medverkar vi 
också under Folk och Kultur i Eskilstuna.

5.3 Landsbygdsutveckling

Behov och syfte
Bygdegårdarnas Riksförbund, dess distrikt och 
föreningar utgör i sam verkan en del av den 
lokala infra struktur som är nödvändig för att 
lands bygden skall kunna skapa tillväxt och 
attraktionskraft.
Landsbygdsprogrammet till och med 2020 ska  
foku se ras mot att bygdegårds rörelsen ska 
kunna ta del av de stödmöjlig heter som lands
bygds programmet möjlig gör. Vi ska ta plats 
som en ännu mer etablerad aktör inom det 
landsbygds utvecklande området.

Mål
• Att ta plats i regeringens referens grupp för  

planeringen av näst kommande Landsbygds
program. 

• Att verka för att vi fnns representerade i läns
styrelsers och Leaderområdenas planering 
av kommande Landsbygds program i alla 
distrikt.

• Att ta plats i Jordbruksverkets Lands bygds
nätverk och arbets grupper.

• Att 10 föreningar och distrikt får ekonomiskt  
stöd för att söka från Leader till verksamhets
utveckling och/eller investeringsstöd hos 
länsstyrelserna.

• Att minst hälften av distrikten deltar i läns
styrelsernas partnerskaps träffar.

• Att tillsammans med Studieför bundet Vuxen
skolan och dess avdel ningar förstärka samar
betet i syfte att öka lokala utvecklingsprojekt.

Metod
Genom ett aktivt påverkansarbete ska BR  
arbeta för att uppnå målen. Kontakt kommer  
att tas med regerings kansliet och andra bes  
luts fattare. Följa upp skrivelse och remissvar  
samt medverka på möten. Presentera verksam  
het och behov av åtgärder för riksdagsparti
erna. Följa nuva rande stödtilldelning inom 
länsstyr elsernas investeringsstöd och Leader. 
Resurser ifrån Landlotten används för att 
erbjuda föreningar och distrikt stimulansstöd 
för att söka från Leader till verksamhets
utveckling och/eller investeringsstöd hos läns
styrelserna.
Samverkan med BR:s övriga medlemsorganisa
tioner och regionala/kom mun ala aktörer är 
viktigt. Anledningen till detta är att övriga 
föreningar, företag och delar av den offentliga 
verksamheten är beroende av att bygdegården 
fnns som mötesplats för att utveckla lands
bygden.

5.4 Film

Behov och syfte
BR har potential att bli en stor visningsorgani
sa tion och sprida flm i hela landet, både 
genom biografer och andra visnings fönster. 
Intresset för flmvis ningar är stort men före
ningarna behöver mer kun skap för att kunna 
förverkliga detta. 

Mål
• Att verka för att etablera fler digitala biografer 

bland bygdegårdsföre ning arna.
• Att öka antalet föreningar som visar flm med 

30 föreningar.
• Att genom ett projekt stötta biograferna med 

publikarbete. 

Metod
Informera och inspirera till flmvis ningar på 
både biograf och andra visningsfönster genom 
nätverksträffar, seminarier, konfe renser, 
sociala medier och utskick i olika kommuni
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ka tionskanaler. Vi ska öka före ningar nas 
kunskaper om rättighetsfrågor och möjligheten 
till flmvisning.
En biografkonferens som berör aktuella 
ämnen inom biografbranschen ska arrange ras 
samt flmdagar för biografernas funktionärer. 
Samarbetet med regionala flmkonsulenter och 
andra aktörer i flmbranschen ska utökas.
Genom att söka extern fnansiering startar vi  
ett projekt som syftar till att utveckla biografer
nas publikarbete samt stötta dem med ansök
ningar och marknadsföring. 

5.5 Ungdomsverksamhet

Behov och syfte
Organisationen är i behov 
av föryng ring för att kunna 
utvecklas. Flera föreningar 
har svårt att få igång ung
domsverksamhet och att 
engagera unga ledamöter 
i styrelserna. Både distrikt 
och före ningar behöver 
stött ning och inspiration 
för att komma vidare.

Mål
• Att 5 föreningar har mottagit 

ungdoms diplom.
• Att 10 föreningar söker utvecklings bidrag hos 

Boverket för ungdoms verksamhet.
• Att verka för att det blir fler unga ledamöter 

på både distrikts och föreningsnivå.

• Att fler föreningar i projektdistriktet för 
Occupy bygdegården har verksamhet för 
barn och unga.

Metod
Distrikten har fått identifera före ningar som  
de tror, vill och kan utveckla sin ungdoms
verksamhet. Dessa föreningar kommer att 
kontak tas för att erbjudas stöd i sitt arbete, 
samt uppmuntras till att ta ungdoms diplom 
och söka boverksstöd.
En nationell utbildningshelg ska arrang eras 
under våren för engagerade under 30 år. Efter 

träffen ska ett digitalt nätverk med unga 
byggas upp. Påver kansarbete i form 

av seminarier på konferenser, 
utskick och informations

spridning samt artiklar i 
tidskriften Bygdegården ska 
spridas i organisa tionen 
i syfte att engagera fler 
unga ledamöter. 
Projektet Occupy 
bygdegården pågår i 

Dalarnas distrikt fram till 
sommaren. Ett projekt i 

syfte att få igång mer barn 
och ungdomsverksamhet i 

medverk ande före ningar. Under 
våren ska ett nytt projekt distrikt 

till Occupy bygde gården väljas och 
presenteras på distriktsstämman, för att sedan 
startas upp efter sommaren.

Illustration: Johanna Lundqvist Björn
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Anteckningar



Bygdegårdarnas Riksförbund
08–440 51 90

info@bygdegardarna.se
www.bygdegardarna.se
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