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Om projektet

• Syftar till att få in fler unga i organisationen

• September 2019 - juni 2020

• Leds av projektledare på förbundet i nära samarbete med distriktet



Varför Jämtland?

Distriktsstyrelsen skickade in en ansökan:

”En av våra viktigaste frågor i bygdegårdsrörelsen är att arbeta för en 

föryngring. Vi vill att fler barn och unga ska finns med i vår 

verksamhet och vi vill att fler unga ska få plats i våra styrelser. 

Genom projektet kan vi stötta och inspirera våra föreningar.”



Mål

• Fler föreningar som arrangerar barn- och ungdomsverksamhet.

• Mer barn- och ungdomsverksamhet i bygdegårdarna.

• Större delaktighet i verksamheten av barn och unga.

• Fler unga ledamöter i styrelserna på både förenings- och 

distriktsnivå.



Metod

• Utgå ifrån respektive förenings förutsättningar, ambitioner och 

målsättningar

• Barn och ungas egna intressen och idéer i fokus

• Hitta nya samarbeten

• Söka pengar



• En släpkärra som innehåller massor av saker som kan användas för barn- och 

ungdomsverksamhet.

• Till för att ge inspiration och idéer till framtida aktiviteter i bygdegården

Lite av innehållet:
• en tyst musikstudio
• skateboard, fotboll och brännboll
• filmutrustning och material för att skapa film
• teatersmink
• stickning, pärlplattor och annat pyssel
• tv-spel
• pingisbord, bordshockeyspel och sällskapsspel



Tidigare projekt

• Byggt musikstudio och har studiecirklar i musikproduktion och låtskrivande.

• Har ungdomsgård med kontinuerlig verksamhet

• Sökt pengar till verksamhet och anpassning och förbättring av lokaler.

• Filmvisningar

• Prova-på-Cirkus

• LAN

• Jul- och påskpyssel

• Ledarutbildning av Vi Unga

• Planerar matskola i samarbete med 4H



Anmälan

• Anmälningsformulär finns på hemsidan

• Anmäl er senast 1 juni

• Finns plats för mellan 10-15 föreningar



Verksamhetsutvecklingsbidrag 
från Boverket

• För projektledare, verksamhet, anpassning av lokaler och utemiljö 

samt inköp av inventarier

• Viktigt att målgruppen är delaktig i projektet

• Datum:
15 augusti till BR för genomläsning
31 augusti till Boverket





Hör av er om ni har några frågor!

elinor.metsjo@bygdegardarna.se

070-344 65 53

mailto:Elinor.metsjo@bygdegardarna.se


Bygdegårdarna samlar Sverige!


