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En växande jubilar

Vilket fantastiskt år vi har haft tillsammans. Intres-
set för bygdegårdar och vår verksamhet fortsätter 
att öka. För 45:e året i rad ökar antalet anslutna 
medlemsföreningar i Bygdegårdarnas Riksförbund 
till en summa av 1433 stycken. Tillhandahållandet 
av dessa mötesplatser är nödvändigt för en levande 
landsbygd som utvecklas. Året som gått har också 
tydligt visat vikten av en stabil samlingspunkt i 
kristider. Under sommarens skogsbränder och 
vinterns stormar har många bygdegårdar agerat 
sambandscentral för att upprätthålla grundläggan-
de samhällsfunktioner och stöd i krisarbetet.  

För att fortsätta vara relevanta och prioriterade  
av allmänhet och beslutsfattare måste bygdegårds-
rörelsen vara kända och erkända för den sam- 
hällsnytta vi gör. Samhällskontakterna och påver-
kansarbetet blir därför allt viktigare för oss. Det är 
också därför vi under det gångna året satsat  
mycket på den externa kommunikationen, varav  
lansering av ny hemsida var ett av de större  
projekten.

Förbundsstämman 2018 fattade beslut om vision, 
långsiktiga mål och plan för föryngring som leder 
oss i det framtida arbetet för en ännu starkare byg-
degårdsrörelse. Besluten ger oss en sammanhäng-
ande riktning i all verksamhet. Vi lever och strävar 
mot visionen. 

Nu ser vi framemot det stundande jubileumsåret. 
Under 2019 firar Bygdegårdarnas Riksförbund 75 
år. Mycket har hänt sedan bygdegårdsrörelsen 
växte fram under det tidiga 1900-talet, men då som 
nu är uppdraget solklart – att skapa mötesplatser. 

Riksförbundets bildande 1944 var ett genialiskt 
drag för att knyta samman alla viktiga samlingslo-
kaler till en infrastruktur av mötesplatser för kultur 
och lokal utveckling i hela landet. Och visst är det 
extra roligt att fira ett jubileum i en växande orga-
nisation. Vi firar våra gångna 75 år men ser också 
med tillförsikt fram emot minst 75 år till. Det gör 
mig stolt att få vara en liten del av Bygdegårdsrörel-
sens rika historia och spännande framtid. Tillsam-
mans är vi en otroligt stark kraft. Bygdegårdarna 
samlar Sverige!

   Per Lodenius 
   Förbundsordförande
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Årets tema: Framtidens bygdegårdsrörelse

Bygdegårdarnas Riksförbund, BR, med 1433 bygde-
gårdsföreningar, är landets största riksorganisation 
för föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Den 
allmänna samlingslokalen är en arena för alla med 
en demokratisk värdegrund, där utrymme finns för 
folkbildning, kultur, möten och fest. Samlingsloka-
len är också en kraft för ett inkluderande samhälle 
– en plats för integration. 

Bygdegårdsföreningen är ofta den starka motor 
som behövs för att samordna, skapa gemenskap 
och driva lokal utveckling runt om i hela landet. 
Människors behov och vilja att utveckla sin bygd 
kanaliseras genom bygdegården. När bygdegårdar-
na drar fulla hus på sina kulturscener tar vi idag in 
140 000 personer runt om i landet. En fjärdedel av 
våra föreningar har någon form av samhällsservice, 
till exempel förskola, skola eller bibliotek kopplade 
till bygdegården. I bygdegården utvecklas nya ser-
vicefunktioner som möjliggör en levande attraktiv 
landsbygd.  

Utvecklingsarbetet
Sedan 2016 har Bygdegårdarnas Riksförbund  
arbetat med ett utvecklingsarbete för framtidens 
bygdegårdsrörelse. Under våren 2018 fanns förslag 
till vision, långsiktiga mål och plan för föryngring 
för förbundet som skickades ut på remiss till alla 
bygdegårdsföreningar och distrikt. Tack vare goda 
synpunkter från remissvaren la styrelsen sedan 
fram ett slutgiltigt förslag till förbundsstämman. 
Vision, mål och föryngring diskuterades av stäm-
moombuden. En översyn av styrdokument pre-
senterades med förslag om att se över stadgarna 
och idégrunden under kommande verksamhetsår. 
Förändringar av förbundsstämman hänsköts till 
arbetet med att se över stadgarna.

Förbundsstämman 2018 fattade beslut att:

• anta visionen: Bygdegårdarna samlar Sverige. Vi 
är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela 
landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i 
att stärka bygden och dess människor – nu och i 
framtiden.

• anta långsiktiga mål (visionsmål) med tillhörande 
effektmål som ska vara uppfyllda till 2022.

• anta plan för föryngring
• uppdra till förbundsstyrelsen att revidera stad-

garna och idéprogrammet för Bygdegårdarnas 
Riksförbund och lägga fram dessa som förslag till 
förbundsstämman 2019.

Förbundsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp för att 
se över stadgar och idégrund vars förslag skickades 
ut på remiss till hela organisationen. Under verk-
samhetsåret låg också fokus på att anpassa verk-
samheten utifrån de långsiktiga målen och plan 
för föryngring som stämman beslutat. Exempelvis 
lanserades ett ungdomsdiplom för att motivera fler 
bygdegårdsföreningar att utveckla barn- och ung-
domsverksamhet. En ny hemsida och uppdaterad 
grafisk profil lanserades under hösten 2018. 

Fokus framåt är fortsatt implementeringsarbetet 
för att förverkliga framtidens bygdegårdsrörelse.

På förbundsstämman på Marholmen 
i Norrtälje delade Anna Öhman, 

verksamhetutvecklare för film 
och ungdom, och Lovisa Birath, 

projektledare för ”Take my hand” 
2016–2018, ut tygkassar med visionen 

”Bygdegårdarna samlar Sverige” 
tryckt på. Foto: Karin Waldén Egholt
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Organisationsutveckling och utbildningar

Bygdegårdarnas Riksförbund har under året anord-
nat  flera konferenser och utbildningar för att stötta 
medlemmarna med relevant kunskap och kom-
petensutveckling. I januari hölls distriktsordföran-
de- och sekreterarkonferens där deltagarna bland 
annat fick lära sig mer om storytelling och den nya 
datalagen GDPR. I samband med förbundsstäm-
man hölls ytterligare en ordförandekonferens. 

I februari hölls telefonmöte med distriktens val-
beredare och ett nytt styrdokument för valbered-
ningsarbetet presenterades. Ett styrdokument för 
riksförbundets valberedning antogs på förbunds-
stämman.

I september hölls introduktionen för nya funktio-
närer i distrikten. Under oktober och november 
hölls fyra regionala hemsidesträffar i Sundsvall, 
Luleå, Flen och Nässjö med utbildning i att vara 
redaktörer för respektives nya hemsida.

BR:s förbundskansli har funnits tillgängliga för lö-
pande stöd och service angående förenings- och 
stadgefrågor under året. Viss juridisk hjälp erbjöds 
också. Arbetet med att uppdatera årsrapporterings-
systemet påbörjades men var ännu ej slutfört vid 
årsskiftet.

Under året har ett av fokusområdena för organisa-
tionsutvecklingen varit att föryngra rörelsen. Det 
har uppmärksammats i utskick och på distrikts-
stämmorna. Frågan togs även upp på telefonmötet 
för distriktens valberedare samt att det var gratis 
för ombud under 30 år att delta på förbundsstäm-
man.

BR:s distrikt har bjudits in att delta i Studieförbun-
det Vuxenskolans utbildningar i valberedningsar-
bete som arrangerades under hösten på flera orter 
runt om i landet.

Hemsidesutbildning i Halla bygdegård på Gotland. Foto Anna Hansson
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Kommunikation och påverkansarbete

att distrikten och bygdegårdsföreningarna ökar 
kunskapen och förmågan i att påverka lokalt och 
regionalt. Ett arbete som kommer intensifieras 
under kommande verksamhetsår.

Sedan den nya hemsidan lanserades har BR till-
gång till utförlig statistik över besökarna, under 
oktober till december hade sidan i snitt 9 000 besö-
kare per månad. Mest populära var Hitta bygdegård 
och Materialbanken. 

BR har köpt in mediebevakningsverktyget Notified 
för att kunna fånga upp sådant som skrivs om byg-
degårdar i olika media. Detta har gett upphov till 
flera populära inlägg på Facebook samt uppslag till 
tidskriften Bygdegården.

Exempel på pressmeddelanden som skickats ut 
och som plockats upp och rapporterats om i media 

Bygdegårdarnas Riksförbund har en viktig roll i att 
kommunicera nyttan av att det finns bygdegårdar i 
hela landet samt bilda opinion bland beslutsfattare 
för att bygdegårdar ska få goda villkor för att kunna 
verka. BR arbetar även aktivt för att sprida kunskap 
och värdefull information till sina medlemmar.

I januari tillträdde kommunikatören som rekrytera-
des hösten 2017 och processen med att upphandla 
en ny hemsida inleddes på allvar. Efter att en leve-
rantör hade valts pågick arbetet med att ta fram ett 
lösningsförslag och att utveckla sidan under våren 
och sommaren. Den 4 oktober lanserades den nya 
hemsidan. I slutet av året hade nära 400 föreningar 
en kostnadsfri hemsida genom förbundet. Parallellt 
med processen att ta fram den nya hemsidan togs 
en ny grafisk profil fram samt en kommunikations-
strategi för riksförbundet. Kommunikationsstrate-
gin är utgångspunkt för arbetet med att verka för 
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är den stora utvecklingschecken (en del av över-
skottet från Landlotten) som delades ut till tre 
bygdegårdar, utmärkelserna som delades ut vid 
förbundsstämman, Konst åt alla och Årets bygde-
gårdsförening.

BR stod tillsammans med Amatörteaterns Riksför-
bund, ATF – Sveriges Arbetarteaterförbund, Ung 
Teaterscen, Svenska arbetarsångarförbundet och 
Ax – Kulturorganisationer i december bakom ett 
öppet brev om att EU:s nya direktiv för belysning 
inte fungerar för scenkonsten. 

Under året har drygt 170 inlägg gjorts på Facebook; 
de har totalt setts nästan 160 000 gånger. Antalet 
gillare har ökat med cirka 150 personer. Tisdagstip-
set som inleddes hösten 2017 har fortsatt hela 2018 
på både Facebook och Instagram.

Tidskriften Bygdegården är en viktig kanal för att 
nå ut till medlemmar och visa upp allt som händer 
i bygdegårdsvärlden och annat som relaterar till 
landsbygdsutveckling. I maj passade Bygdegården 
på att fråga företrädare för riksdagspartierna om 
hur de ser på frågor som rör bygdegårdsrörelsen in-
för valet. Tidskriften kommer ut med fyra nummer 
per år i en upplaga om 5 500 exemplar.

Bygdegårdarnas nyhetsbrev som skickas ut till 
alla som finns registrerade med en e-postadress i 
medlemsdatabasen har skickats ut tio gånger och 
öppnats av i snitt 53 procent av mottagarna som i 

genomsnitt var 5067. Besöksantalet på hemsidan 
ökar när de skickas ut. Till distriktens funktionärer 
har sex nyhetsbrev skickats ut och de har öppnats 
av mellan 55 och 67 procent av mottagarna.

SamSam

Under Almedalsveckan presenterades ett rättsut-
låtande angående samlingslokalsföreningars rätt 
att säga nej till uthyrningar för antidemokratiska 
organisationer i förhållande till grundlagsregler 
och villkor från bidragsgivande stat och kommun. 
Detta gjordes gemensamt med Samlingslokalorga-
nisationernas samarbetskommitté (SamSam), och 
fick uppmärksamhet i lokalemedia runtom i landet 
efter att ett pressmeddelande skickats ut.

Den 27 augusti publicerades en gemensam debatt-
artikel av SamSam i tidningen Dagens Samhälle 
om att satsa på mötesplatser för att stärka lands-
bygden. SamSam deltog även i ett samråd med 

Demokrativillkorsutredningens utredare på reger-
ingskansliet i september.

Boverksresan arrangerades i oktober tillsammans i 
Dalsland och Västra Götaland. Kontinuerligt samar-
bete sker också gällande påverkansarbete gente-
mot Sveriges kommuner och landsting, regering 
och departement samt om Konst åt alla som finns 
att läsa mer om under rubriken ”Konst och kultur”.

De nio mest gillade bilderna på BR:s Instagram-konto under 
2018. Från övre högra hörnet: Lundsbrunns bygdegård  som 
pepparkakshus, Carina Hördegård med alla boverksansök- 
ningar, Årets bygdegårdsförening, Per Lodenius och Karin 
Fälldin tar emot överskottet från Landlotten, tidningen 
Land skriver om Vadsbro-Blacksta, 1 427 medlemmar vid 
årskiftet 2017-2018, nummer fyra av tidskriften Bygdegården, 
Inspirationshelg för unga och Take My Hand-seminarium på  
Folk och Kultur i Eskilstuna.            
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ansökningsprocessen ta del av den stora utveck-
lingschecken: Siggaruds bygdegård för installation 
av jordvärme för att kunna ha verksamhet året 
runt, Fotskäls bygdegård till etablering av sin di-
gitala biograf och utrustning för att förbättra film-
upplevelsen samt Bygdegården Zenit för att satsa 
på ungdomsverksamhet genom ett spårprojekt 
med upplyst mountainbikebana och pulkabacke 
vid bygdegården.

Förbundet satsade också på en konstturné utifrån  
Ewert ”EWK” Karlssons verk, om satirteckning och 
demokrati, vilken har premiär i april 2019.

Landlotten är Bygdegårdarnas Riksförbunds lotteri 
som startades 2015. För första gången gav lotteriet 
ett ekonomiskt överskott 2018. Det gav möjlighet 
att göra nya satsningar på distrikt och bygdegårds-
föreningar som blev väldigt uppskattat under året. 

Alla distrikt fick 10 000 kronor var för att arbeta med 
frågor rörande Landsbygdsprogrammet. Föreningar 
och distrikt hade också möjlighet att ansöka om 
10 000 kr i stimulansstöd för att ta hjälp att skriva 
ansökningar till Leader och Länsstyrelse. En liten 
utvecklingscheck för ungdomsverksamhet fanns att 
söka för föreningar, samt en stor utvecklingscheck 
för större investeringar. Tre föreningar fick efter  

Förbundsstyrelsen valde att fördela pengarna enligt följande:

Liten utvecklingscheck 100 000
Stor utvecklingscheck 350 000
Stimulansstöd för att göra ansökan inom Landsbygdsprogrammet 100 000
EWK-utställning 250 000
Distriktsstöd för att arbeta med landsbygdsprogrammet 10 000 kr x 24 distrikt 240 000
Resor och administration 21 428

1 061 428

Landlotten

Drygt en miljon 
kronor lämnades över 
till BR i mars 2018. 
Från vänster: Sofia 
Hamlund, LRF Media, 
Per Lodenius och Karin 
Fälldin, BR, Mikael 
Bergh, LRF Media 
och Monica Eriksson, 
lotteriföreståndare. 
Foto: Malin Bondeson

Aspebodagårdens 
ungdomsgrupp 
Aspeboda science 
club var en av dem 
som mottog en liten 
utvecklingscheck 
till barn- och 
ungdomsverksamhet.  
Foto: Cia Embretsen
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Byggnad
Många föreningar behöver hjälp och råd med vad 
de bör tänka på inför upprustning av huset och 
hur de ska gå tillväga för att söka pengar för in-
vesteringar och tillgänglighetsanpassning. Under 
året har förbundskansliet varit behjälplig med 
föreningarnas boverksansökningar. Ambitionen 
är att alla bygdegårdsföreningar som söker medel 
via Boverket ska slussas genom BR, detta ökar 
möjligheten att få ansökan beviljad. Under 2018 
sökte 57 föreningar Boverksstödet genom BR. 

Antal föreningar som har anmält kontaktperson 
för fastighetsfrågor har ökat med 45 föreningar 
under året. 

I oktober hölls en konferens för alla distriktens 
byggansvariga där aktuella byggfrågor behand- 
lades. 

BR har som mål att öka antalet bygdegårdar som 
är tillgänglighetsanpassade. Under året har en 
tillgänglighetspolicy tagits fram och beslutats av 
förbundsstyrelsen. 

Miljö 
BR:s miljödiplom finns i tre steg, Miljödiplom 1, 
2 och 3.  Under året har 15 stycken nya diplom 
delats ut till föreningar samt har 11 stycken för-
eningar uppdaterat befintliga diplom ‒ totalt 26 
diplom.

Ett samarbete har under året skett med Nordic 
Green Energy inom miljöarbete, miljövänlig el 
samt solceller. I samverkan med dem har BR  
beslutat om ett miljöstipendium som delades ut 
för första gången under förbundsstämman.  
Stipendiet tilldelades Carina Hellström, Skara-
borg. 

Vi har genom konferenser för distriktens miljö-
ansvariga samt miljöseminarium med meteorolo-
gen Per Holmgren på förbundsstämman främjat 
miljömedvetandet i organisationen.

Rämmens bygdegård tillgänglighetsanpassade med ny ramp.  
Foto: Hans Bergkvist 

Carina Hellström mottog BR:s och Nordic Green Energys 
miljöstipendium som delades ut för första gången på 

förbundsstämman 2018. Foto: Karin Waldén Egholt

Fastighet
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Försäkring

Försäkringskommittén
En särskild försäkringskommitté har valts för 
uppgiften att kontinuerligt möta avtalsparterna. 
Kommittén bestod under året av Sören Runnestig 
(ordf.), Thomas Hoonk, Anders Karlsson samt Karin 
Fälldin. Vid två tillfällen höll försäkringskommittén 
sammanträde med Länsförsäkringar Halland som 
representerades av Jan-Olof Ivarsson och Tobbe 
Ivarsson. Vid ett tillfälle sammanträdde kommittén 
med Nomors representant Johanna Hedlöf och 
Jesper Arnesson.

Skadeförebyggande projekt
Skadeförebyggande projektet 2016‒2017 slutredo-
visades vid förbundsstämman 2018. 125 föreningar 
vidtog minst en åtgärd i projektet och det innebar 
att man översteg målet om 20 procent. Intresset 
för att delta i ett nytt projekt var stort från distrik-
ten och i augusti genomfördes kick-off med repre-
sentanter från 10 distrikt. 

Utbildning
En endagskonferens för distrikens försäkringsan-
svariga genomfördes i Stockholm 15 mars. Kon-
ferensdeltagarna utbildades i vattenfelsbrytare 
av representanter från Gustavsberg samt att det 
genomfördes förberedelser för informations-
spridning och enkät vid distriktsstämmorna. Vid 
distriktsstämmorna svarade nästan 300 förening-
ar på enkäten om skadeförebyggande arbete. I 
samband med faktureringen inför 2019 lanserades 
den nya webbutbildningen och certifieringen Säker 
föreningsgård.

Bygdegårdsförsäkringen
Alla föreningar var anslutna till Bygdegårdsförsäk-
ringen, som vid årets slut omfattade en yta om  
433 453 m² trähus och 55 878 m² stenhus. Totalt var 
dessa byggnader försäkrade för drygt 7,3 miljarder 
kr. De anslutna föreningarna hade tillsammans  
1 051 uthus som var mindre än 51 m², 222 uthus 
mellan 51 och 100 m² och 114 uthus större än  
100 m². Lösegendomen var försäkrad för 678 miljo-
ner kr. Den totala försäkringspremien uppgick  
till 10 miljoner kr efter avdragna rabatter.  
Försäkringsgivare har varit Länsförsäkringar  
Halland.

Skadeutveckling
Vid årsskiftet hade 84 skador anmälts, och den 
beräknade ersättningen uppgick till 3 536 633 kr. 
Det är den högsta skadeersättningen på fem år 
och beror till största del på en snötrycksskada som 
är reserverad till 850 000 kr samt vattenskador. 
Den beräknade ersättningen för de 38 anmälda 
vattenskadorna, drygt 1,1 miljon kr, är något över 
ett genomsnittsår. Kostnaden för de 8 anmälda 
inbrotten, strax under 80 000 kr, är å andra sidan 
bara hälften av ett genomsnittsår. Två bränder har 
inträffat, en som startade i ett fläktrum och själv-
dog med saneringskostnader på nästan 700 000 kr 
som följd samt en anlagd brand i en bygdegård 
med bebodd lägenhet som bara resulterade i ytliga 
skador.

Förbundsordförande Per Lodenius och försäkringskommitténs 
ordförande Sören Runnestig gläds på förbundsstämman över 
skadebonusen från Länsförsäkringar Halland för 2017, en miljon 
kronor. Foto: Sara Läkk
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Landsbygdsprogrammet

bygdegården genom EU-medel samt vikten av att 
distrikten är medlemmar i Leaderområden och är 
representerade på partnerskapsträffar i länen.  

En skrivelse om BR:s önskan om att delta i plane-
ringen inför nästkommande Landsbygdsprogram 
har skickats till alla Leaderområden, Länsstyrelser, 
Jordbruksverket och Näringsdepartementet. BR 
deltog på regeringens workshopdag med samma 
tema i juni månad.

Kontakter med landsbygdsministern togs tidigt 
2018 för att komma med inspel till arbetet med 
landsbygdspolitisk proposition. BR har nominerat 
en person till Jordbruksverkets Landsbygdsnät-
verk, men har ännu inte fått återkoppling i frågan. 
Att ta plats i Landsbygdsnätverket samt fortsatt 
påverkansarbete gentemot regering och riksdag är 
fokus framåt.

Under året har tio föreningar fått ekonomiskt stöd 
från BR för att söka projekt från Leader till verk-
samhetsutveckling och/eller investeringsstöd hos 
länsstyrelserna. Stödet riktar sig till att föreningar 
och distrikt ska kunna få hjälp med ansökan. Från 
och med år 2016 har 54 bygdegårdsföreningar och 
4 distrikt fått beviljade stöd från Leader/Länsstyrel-
se på totalt 21 059 261 kr.

Ett landsbygdsråd bildades i juni. Under hösten  
antog förbundsstyrelsen en landsbygdsstrategi 
som rådet jobbar efter. Fokus ligger på Landsbygds-
programmet och Leader samt att öka bygdegårds-
rörelsens ställning som viktig aktör för landsbygds-
utveckling. 

BR var representerade vid landsbygdsriksdagen i 
Örnsköldsvik i maj. 

Under förbundsstämman hölls seminarier om 
landsbygdsutveckling. I september hölls en kon-
ferens för landsbygdsansvariga i distrikten där 
det informerades om möjligheten att utveckla 

Det nya landstingsrådet som valdes den 3 juni. Här från det första mötet: Planering och diskussioner om 
hur BR kan bli en än tydligare och mer aktiv aktör för landsbygdsutveckling i hela landet. Från vänster: 
Karin Fälldin, Kenneth Nilshem, Carina G. Hördegård, Sven-Anders Svensson, Monica Eriksson och 
Benny Jansson. Foto: Karin Waldén Egholt
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Verksamhet

Konst och kultur
Som Sveriges största organisation för 
allmänna samlingslokaler är vi också 
den största organisationen med scener 
för konst och kultur. För att samordna 
visioner och skapa en gemensam kraft 
har förbundet fortsatt arbetet med att 
uppmuntra bygdegårdsdistrikten att 
anta samt att arbeta med och revidera 
regionala kulturstrategier. Vid årsskiftet 
hade 14 bygdegårdsdistrikt en kultur-
strategi som antingen var antagen eller 
som de arbetade med.

Läsprojektet Det är väl ingen konst att 
läsa avslutades, efter närmare fyra år, 
men vårt läsfrämjande arbete har fort-
satt; bland annat genom medverkan av 
Sveriges läsambassadör på förbunds-
stämman, att BR haft en jurymedlem till SV:s 
författarpris samt artiklar om litteratur och läsning 
i tidskriften Bygdegården. Sonderingsarbete har 
pågått för att hitta en fortsättning på läsprojektet. 

Under hösten arrangerades för distriktsansvariga 
en konferenshelg där olika ämnen inom konst och 
kultur diskuterades. 

Vårt arbete med Konst åt alla, 
som sker i samarbete med Riks-
organisationen Folkets Hus och 
Parker och Riksföreningen Våra 
Gårdar, har fortsatt. Den 22–27 
maj arrangerades en utställning i 
värmländska Älvenäs bygdegård, 
med 20 yrkesverksamma konstnä-
rer från länet i samarbete med Karlstad kommun, 
Studieförbundet Vuxenskolan, Vålbergsskolan, 
Riksteatern Värmland och bygdegårdsdistriktet. 

Under året har BR totalt köpt in 25 konstverk. 58 
konstverk har deponerats i 25 föreningar, varav 
tre föreningar i Halland har fått varsin lite större 
hängning. Alla föreningar har möjlighet att få konst 
deponerad. Under året har extra information om 
detta skickats ut till föreningar som fått Boverks-
stöd för investeringar och tillgänglighetsanpass-
ning.       

Tack vare ekonomiskt överskott från Landlotten 
påbörjades planeringen för en konstturné utifrån 
Ewert ”EWK” Karlssons verk under året som kom-
mer realiseras under nästkommande år.

Film
Filmvisningar har fortsatt 
varit en populär aktivitet. 31 
föreningar har provat på att 
visa film för första gången med 
goda resultat. Totalt har 272 för-
eningar visat film under de senaste åren, varav 32 
föreningar har haft årslicens för slutna visningar. 

Den mobila filmutrustningen bestående av pro-
jektor, filmduk, blue ray-spelare och högtalare har 
lånats ut gratis till medlemsföreningar som ville 
prova på att visa film. 11 nya visningsplatser och 
totalt 42 filmvisningar har möjliggjorts av att för-
eningar som saknar egen utrustning har lånat den 
mobila filmutrustningen. 

För att öka kunskapen om rättighetsfrågor, teknik 
och möjligheten till filmvisningar har inspiration, 
information och filmtips gått ut via nyhetsbrev, 
hemsida, tidskriften Bygdegården och sociala 
medier samt på nätverksträffar, konferenser och 
seminarier. Vidare har en teknikfolder tagits fram 
och skickades ut tillsammans med föreningsarnas 
årsmötesmaterial. För att stötta föreningarna med 
deras marknadsföring och publikarbete har BR 
bland annat skickat ut popcornbägare och speci-
algjorda affischer till föreningarnas visningar. Ett 
julklappserbjudande skickades ut i november där 
föreningar som inte tidigare visat film fick prova 
på att visa film gratis för barn och unga under 
jullovet. Det var först till kvarn som gällde och med 

Elever från Vålbergsskolan besökte Konst åt alla i Älvenäs bygdegård. Tillsam-
mans med deras lärare tittade och diskuterade de konsten, skrev dikter och gjorde 
egna konstverk som hade vernissage veckan därefter. Foto: Stefan Löfgren
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stort intresse fick 15 föreningar ta del 
av erbjudandet. Julklappsvisningarna 
hade gott resultat med ett publiksnitt på 
40 personer och flertalet föreningar ska 
fortsätta med filmvisningar. 

Bygdegårdarnas medlemsbiografer har 
under året ökat till 17 digitala biografer 
– Fotskäls bygdegård har uppdaterat sin 
teknik och åter blivit biograf. Biograferna 
har stöttats i deras ansökningar till film-
institutet, publikarbete och marknads-
föring. I februari hölls även en biograf-
konferens för bygdegårdarnas digitala 
medlemsbiografer. Bygdegårdarnas 
Riksförbund har haft två representanter i 
styrelsen för Riksföreningen Biograferna.

Integration
Under våren avslutades BR:s integrationsprojekt 
Take my hand som pågått sedan sommaren 2016. 
I projektet har totalt 22 föreningar från 18 distrikt 
deltagit. Under 2018 var det också 12 av 24 distrikt 
som hade med integration i sina regionala verk-
samhetsplaner. Förbundet har jobbat med att alla 
distrikten ska ha med det genom att informera på 
ordförandekonferensen och genom mejlkontakt.

Med projektet har BR lyckats etablera integration 
som ett nytt verksamhetsområde. Det handlar om 
att bli en mer öppen, tillgänglig och inkluderande 

organisation för alla. För att ytterligare stärka arbe-
tet med inkludering togs en likabehandlingsplan 
fram under året.

BR hade en monter på Folk & Kultur som genom-
fördes för första gången i Eskilstuna februari. Ett 
seminarium arrangerades där som handlade om 
riksförbundets arbete med integration genom 
projektet. I ett panelsamtal berättade representan-
ter från bygdegårdsföreningar och nyanlända som 
medverkat i projektet.

Oscar Abrahamsson, ordförande i Fotskäls bygdegårdsförening.  
Foto: Mattias Siljefjord

Bygdegårdarnas Riksförbund höll ett seminarium på Folk & Kultur 2018 i Eskilstuna. På seminariet disku-
terades integrationsprojektet Take my hand med deltagare från tre medverkande föreningar – Gryts Bygde-
gård, Hindås station och Värstaborg. Projektets ledare Lovisa Birath längst till höger. Foto: Karin Fälldin
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Ungdomsverksamhet
Projektet Occupy Bygdegården Stockholm 
avslutades i juni. En ny projektomgång 
för Occupy drogs igång där Dalarnas 
distrikt valts ut att medverka från och 
med september. Projekten syftar till att 
göra bygdegårdarna mer tillgängliga 
för ungdomar samt attrahera och locka 
ungdomar att ta plats i bygdegården.

Alla föreningar i projekten har utvecklat barn- och 
ungdomsverksamheten. Detta har gjorts med 
utgångspunkt från varje förenings förutsättningar 
och ambitioner. Vissa föreningar har arrangerat 
sina första barn- och ungdomsaktiviteter på länge 
och andra har skapat en kontinuerlig verksamhet. 
Projektledarna har stöttat föreningarna med att 
få igång aktiviteter, knyta kontakter och att söka 
bidrag. Occupy Bygdegården Stockholm summera-
des och presenterades under seminariedagen  
på förbundsstämman. 

Förbundsstämman fattade beslut om en plan för 
föryngring för att tydligare sätta fokus på och peka 
ut riktning för BR:s ungdomsverksamhet. Flera 
insatser för att uppmuntra till att få fler yngre i 
organisationen har gjorts under året. En film med 
information om Boverksstödet för ungdomsverk-
samhet samt tips på inkludering och aktiviteter för 
unga skapades. Filmen skickades ut till samtliga 
distriktsstämmor. Ett erbjudande om att ombud 
under 30 år får åka gratis på förbundsstämman 
gick ut till alla distrikt. Det resulterade i sju ombud 
under 30 år. Ett ungdomsdiplom har införts för att 
framhäva bygdegårdsföreningar som arbetar aktivt 
med att ge unga plats i organisationen. 

I mars arrangerades en Inspirationshelg för unga 
med temat inspiration, inkludering, integration 

och att skapa nätverk. Deltagare var unga 
från hela landet som representera-

de enskilda föreningar, distrikt och 
samarbetsorganisationer. Helgen 
blev mycket uppskattad med många 
engagerade deltagare som förhopp-

ningsvis ska kunna ta plats i styrelser 
på olika nivåer. 

Information och inspiration till att söka utveck-
lingsbidrag för ungdomsverksamhet hos Boverket 
har gått ut i alla kommunikationskanaler. Fören-
ingarna erbjöds stöttning i ansökningsprocessen 
och fem stycken sökte stödet. Alla fem föreningar 
blev beviljade bidrag med totalt 1 070 000 kr.  
Riksförbundet har fått ett förhöjt stöd från Bover-
ket. Tjänsten som verksamhetsutvecklare ungdom 
har därmed kunnat utökas till 150 procent från och 
med september.

Jakobsbergs gård har 
byggt en musikstudio, 
vid namn Norra flygeln 
för att ge unga en 
plats att skapa musik 
och mötas på. Foto: 
Daniella Spiroska

Ett 
ungdoms-
diplom 
instiftades 
för att öka 
ungdomars 
inflytande 
och delak-
tighet i BR.
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Förbundsstämma

Förbundets stämma hölls på Marholmen den 2–3 
juni, med Stockholms läns bygdegårdsdistrikt 
som lokal värd. Totalt medverkade 173 personer, 
varav 105 ombud. 

Seminarier, beredningsgrupper 
och stämmoförhandlingar
Under lördagsförmiddagen arrangerades ordför-
randekonferens och tre seminarier: Min resa – en 
art performance, Bygdegårdarna samlar Sverige 
– landsbygdsutveckling på riktigt samt Lär dig 
göra film med din mobil. 

Sju beredningsgrupper sammanträdde där 
ombuden behandlade 17 motioner till stäm-
man samt förslag till utvecklingsarbetet (vision, 
långsiktiga mål, plan för föryngring, översyn av 
styrdokument och förbundsstämma), riktlinjer 
för riksvalsberedningen, medlemsavgiften, och 
verksamhetsriktlinjer för 2019. 

Temat för stämman var Bygdegårdarna samlar 
Sverige. Som talare medverkade Liz Mattsson, 
landsbygdsutvecklare från Åland. Förbundsfes-
ten hölls i Lännagården, Norrtälje.

Utmärkelser
Förbundets högsta utmärkelse – guldplaketten – 
tilldelades Hillevi Sandström (Norrbotten), Lasse 
Gustafsson (Södermanland) och Kerstin Marqu-
ardt (Västerbotten). 

Utmärkelsen Årets bygdegårdsförening tillde-
lades Oppmanna-Vånga bygdegårdsförening 
(huset kallas Brunnen Arkelstorp), Kristianstads 
kommun, Skånes bygdegårdsdistrikt. De repre-
senterades av Lena Hammerli och Kaj Görans-
son. Motiveringen till föreningen löd som följer: 

”Årets Bygdegårdsförening är en förening som 
har tagit tillvara och utvecklar en 300 år gammal 
tradition och gjort en samlingsplats för bygden. 
Här skapar man en plats för välbefinnande och 
fest i en naturskön miljö. Man har ett aktivt håll-
barhetsarbete med miljödiplom och utveckling 
av hälsofrämjande aktiviteter”.

Det nyinrättade miljöstipendiet delades också 
ut under stämmans invigning. Läs mer om det 
under rubriken ”Miljö”.

Seminarier dagen före
Dagen före stämman genomfördes en seminarie-
dag med över 100 deltagare i Odensala bygdegård. 
Programmet för dagen innehöll två gemensam-
ma programpunkter: Odensala – historien om en 
mötesplats och Föryngra din organisation. Därefter 
följde fyra parallella seminarier: Finansiera dina idé-
er, Samlingslokalen som förebild i miljöarbetet, Att 
marknadsföra digitalt och En tillgänglig mötesplats. 

Fredagskvällen avslutades på Marholmen Hotell och 
Konferens – årets förbundsstämmoplats.

Årets bygdegårdsförening Brunnen i Arkelstorp/Oppman na-
Vånga bygdegårdsförening representerades av Lena Hammerli 
och Kaj Göransson som mottog priset. Foto: Karin Waldén Egholt

Bygdegårdarnas högsta utmärkelse guldplaketten delades ut till 
Hillevi Sandström från Niemisel i Norrbot ten och Lars Gustafsson, 
Bettna i Södermanland. Kerstin Marquardt, Umeå, Västerbotten 
tilldelades också utmärkel sen. Foto: Karin Waldén Egholt 
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Styrelse och arbetsutskott

Efter ordinarie förbundsstämma 2018 utgjordes  
förbundsstyrelsen (FS) av följande personer:

Ordinarie
Valda av förbundsstämman:
Per Lodenius, Norrtälje (förbundsordförande)

Anders Karlsson, Solna

Benny Jansson, Torsö   

Kenneth Nilshem, Arbrå

Anna Nordström, Hägersten  

Karin Olsson, Sjöbo

Magnus Danielsson, Älvsbyn  

Sören Runnestig, Habo

Ulla Johansson, Flen

Valda av medlemsorganisationer:
Hanna Österberg, Stockholm, som senare ersattes 
av Anders Drottja, Kolmården, Lantbrukarnas Riks- 
förbund

Eva Karin Hempel, Vellinge, Studieförbundet  
Vuxenskolan

Märta Martin-Åkesson, Hägersten, Centerpartiets 
Ungdomsförbund

Nils-Erik Grönvall, Billeberga, Jordbrukare  
Ungdomens Förbund

Ersättare

Valda av förbundsstämman:
Maria Eilertsen, Njurunda

Malin Svensson, Tärnaby 

Tina Jonasson, Säffle 

Valda av medlemsorganisationer:
Vakant, Lantbrukarnas Riksförbund

Jenny Gudmundsson, Växjö, Studieförbundet Vux-
enskolan

Evelina Reuterfors, Uppsala, Centerpartiets Ung-
domsförbund

Vakant, Jordbrukare Ungdomens Förbund

Arbetsutskottet (AU)
AU bestod av Per Lodenius, förbundsordförande, 
Anders Karlsson, vice förbundsordförande och 
Karin Olsson.

Personal
Sekreterare var Karin Fälldin. Personalrepresentant 
var Carina G. Hördegård.

Bygdegårdarnas Riksförbunds styrelse 2018–2019. Övre raden, från vänster: Benny Jansson, Eva Karin Hempel, SV, Ulla 
Johanson, Kenneth Nilshem, Anna Nordström, Per Lodenius, Malin Svensson, ersättare, Tina Jonasson, ersättare, Sören 
Runnestig och Karin Olsson. Nedre raden: Magnus Danielsson, Karin Fälldin (förbundssekreterare), Anders Karlsson och 
Nils-Erik Grönvall, JUF. Ordinarie ledamöter som saknas på bilden är Hanna Österberg, LRF, och Märta Martin-Åkesson, 
CUF samt ersättare Maria Eilertsen. Foto: Karin Waldén Egholt 
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Styrelsens sammanträden
Förbundsstyrelsen höll sammanträden den 5 febru-
ari, 16 mars, 4 maj, 3 juni, 28 september, 23 novem-
ber och 8 december.

Arbetsutskottet höll sammanträden den 25–26 
januari, 25 februari, 8 mars, 20 april, 2 maj, 24 maj, 
16–17 augusti, 17 september och 9–10 oktober.

Revisorer
Ordinarie:
Bo Åkerling, Odensbacken och Maud Johansson, 
Knivsta. Auktoriserad revisor från LR Revision AB: 
Jens Forneng, Örebro.

Ersättare:
Clas Forsgren, Norrtälje och Kristina Haglund, Nora. 
Auktoriserad revisorsersättare från LR Revision AB:  
Peter Lindbladh, Örebro.

Valberedning
Ordförande: Hillevi Sandström, Niemisel 
Norrland: Lars-Håkan Spjuth, Matfors  
Svealand: Eva Lisa Eriksson, Gustafs 
Götaland: Solveig Carlsson, Bolmsö 
Under 30 år: Mikael Larsson, Björketorp

På det konstituernade mötet den 3 juni valdes  
följande råd:

Bygg- och försäkringsråd
Bygg- och försäkringsrådet bestod av Anders 
Karlsson (ordf), Solna, Thomas Hoonk, Söderbär-
ke, Sören Runnestig, Habo, Tina Jonasson, Säffle 
samt Björn Kanebäck, Åtvidaberg.  Sekreterare var 
Carina G. Hördegård, förbundskansliet, samt Anna 
Wernersson och Carolina Svensson, försäkrings-
kansliet. Rådet har haft fyra möten under året.

Konst- och kulturråd
Konst- och kulturrådet bestod av Ulla Johanson 
(ordf.), Flen, Magnus Danielsson, Älvsbyn, Lotta 
Rydén, Umeå, Inger Kraft Etzler, Backe och Thomas 
Andersson, Båstad. Sekreterare var Stefan Löfgren, 
förbundskansliet. Rådet har haft tre möten under 
året.

Ungdomsråd
Ungdomsrådet bestod av Malin Svensson (ordf.), 
Tärnaby, Karin Olsson, Sjöbo, Märta Waldrop 
Bergman, Hindås och Nils Lindsten, Arkelstorp. 
Sekreterare var Anna Öhman och Elinor Metsjö, 
förbundskansliet. Rådet har haft fem möten under 
året.

Landsbygdsråd
Landsbygdsrådet bestod av Kenneth Nilshem 
(ordf.), Arbrå, Benny Jansson, Torsö Monica  
Eriksson, Solna och Sven-Anders Svensson, Två-
åker. Sekreterare var Carina G. Hördegård, för-
bundskansliet. Rådet har haft tre möten under året. 
Landsbygdsrådet ersatte den tidigare Landsbygds-
programsgruppen.

Representation
Alma folkhögskola – Per Lodenius (ombud).
IDEA (Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer) – Anders Saxén (ombud).
Ideell kulturallians – Stefan Löfgren (ombud).
Amatörteatrarnas riksförbund – Ulla Johansson (ombud).
Riksföreningen Biograferna – Anna Öhman (styrelseledamot och ombud) och Eva Dahlänger (ersättare 
styrelsen).
Hela Sverige Ska Leva – Karin Fälldin (ombud). 
Folkrörelsernas konstfrämjande – Stefan Löfgren (ombud).
Landsbygdsnätverkets servicegrupp – Carina G. Hördegård (representant)
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Medlemskap, delägare

Bygdegårdarnas Riksförbund var medlem i Amatörteaterns Riksförbund, Centrum för  
Näringslivshistoria, Folkrörelsernas Arkivförbund, Folkrörelsernas Konstfrämjande,  
Föreningen Alma Folkhögskola, IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, 
Ideell kulturallians, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Studieförbundet  
Vuxenskolan, Riksteatern. 

I Civos var BR representerade genom Samlingslokalorganisationernas Samarbetskommit-
té (SamSam).

Arkiv
BR:s arkiv fanns hos Centrum för Näringslivshistoria i Bromma, Stockholm.

Avtal
BR hade avtal med Länsförsäkringar Halland AB för försäkringar av landets  
bygdegårdsföreningar. 

BR hade avtal med Föreningsförsäkringar Halland AB för förmedling av  
försäkringstjänster, vilka administrerades från Bygdegårdsförsäkringens kansli  
i Varberg av Carolina Svensson, Anna Wernersson och Sara Läkk.

BR hade avtal med Nomor AB om skadedjursbekämpning.

BR hade avtal med Datoravdelningen för datasupport. 

BR hade avtal med Osolo för hemsidesutveckling.

För personalen fanns kollektivavtal med Unionen. Beträffande företagshälsovård  
var BR anslutet till Feelgood Företagshälsovård AB.

BR hade avtal med Nordic Green Energy, med erbjudande om grön el, där en  
del av avkastningen gick till distrikten.

BR hade avtal med Tidningar i Norr AB för layout och redaktionellt arbete  
med tidskriften Bygdegården samt Danagård Litho för tryck och distribution.

BR hade avtal med LRF Samköp för företagsrabatter.

BR hade avtal med LRF Media för drift av Landlotten.

BR hade avtal med LRF för kontorslokaler.
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Kansliet

BR:s förbundskansli var förlagt till Franzéngatan 6, Stockholm,  
med postadress 105 33 Stockholm.  
Tel 08-440 51 90, e-post: info@bygdegardarna.se 

Förbundssekreterare Karin Fälldin

Ekonomiansvarig Anders Saxén

Kommunikatör och  Jenny Dahlerus 
organisationsutvecklare 

Verksamhetsutvecklare bygg, miljö Carina G. Hördegård 
och landsbygdsprogrammet 
 
Konst- och kulturkonsulent Stefan Löfgren 

Verksamhetsutvecklare ungdom 50% Anna Öhman 
och film 50%

Verksamhetsutvecklare ungdom Elinor Metsjö 
fr.o.m. september

Assistent Andreas Engström

Assistent konst och medlemskap 50% Anna-Lena Nilsson

Informationsassistent Karin Waldén Egholt

Projektledare Take my hand och Lovisa Birath 
verksamhetsutvecklare ungdom 
t.o.m. augusti

Verksamhetsutvecklare ungdom Rosa Jonsson  
(tjänstledig)
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Medlemsantal den 31 december 2018 

Distrikt 2017 2018 

Stockholm     59 60  

Uppsala  80 80

Södermanland  27 27

Östergötland  41 41

Jönköping  38 38

Kronoberg  37 38

N:a Kalmar 10 10

S:a Kalmar  37 37

Gotland 60 60

Blekinge 17 17

Skåne  54 55

Halland 69 69

Västra  81 81

Sjuhärad  56 56

Skaraborg  87 86

Värmland  120 120 

Örebro 28 28

Västmanland  37 37

Dalarna  99 101

Gävleborg  58 59 

Västernorrland  60 61

Jämtland  89 92

Västerbotten  82 82

Norrbotten  101 98 

Summa  1427 1433
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Nya medlemmar

Följande 14 föreningar har anslutit sig till förbundet:

Distrikt Förening   Medlemsnr

Stockholm Schakalen, Ideell Kulturförening 2186 
 Kulturarv Djurhamn, Föreningen 2195

Kronoberg Ör-Ormesberga Bygdegårdsförening 2197

Skåne Lilla Beddinge Byalag  2189

Värmland Fjöle Byalag  2185 
 Frykåsens Bygdeförening  2187

Dalarna Bergkarlås-Risa Bygdegårdsförening 2190 
 Enviksbyns Bygdeförening  2193 

Gävleborg  Böna Hembygdsförening  2184 

 Arnön Bygdegårdsförening  2188

Västernorrland  Lännäs Byskoleförening  2192

Jämtland Såå Byförening  2191 
 Bölegården, Föreningen  2194 
 Norsgården, Föreningen  2196

Utgångna medlemmar

Följande 8 föreningar har utgått ur förbundet:

Distrikt Förening   Medlemsnr

Stockholm Norrsunda Bygdegårdsförening 978

Skaraborg Lyrestad Fritidsförening  2074

Värmland Säffle, Medborgarhuset  795 
 Granådalens Bygdegårdsförening 1560

Gävleborg Årsunda Idrottsförening  1407

Norrbotten Lappträsk Intresseförening  1771 
 Holmfors, Södra Bygdeförening 1762 
 Salmis Byförening, IFK  1757
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Förvaltningsberättelse räkenskapsåret 2018

Verksamheten
Allmänt om verksamheten

Bygdegårdarnas Riksförbund är ett riksförbund som samlar Sveriges 1 433 bygdegårdsföreningar  
runt om i landet. Förbundet har sitt säte i Stockholm, men bedriver verksamhet i hela landet.  
Verksamheten består primärt av att stödja bygdegårdsföreningarna och bygdegårdsdistrikten i sitt 
arbete. Det handlar bland annat om organisationsutveckling, kulturfrågor, ungdomsverksamhet  
och fastighetsfrågor. En del kulturarrangemang anordnas varje år, så som Konst åt alla. Under första 
halvan av 2018 bedrevs också ett externfinansierat projekt om integrationsverksamhet i bygdegårdar.  
Förbundet har under året haft 9,5 heltidstjänster tillsatta på förbundskansliet. 

Främjande av ändamålet

Bygdegårdarnas Riksförbund, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har till ändamål

att  vara riksorganisation för landets bygdegårdsföreningar och andra föreningar som driver en   
 allmän  samlingslokal,

att  verka för främjandet av föreningsdrivna allmänna samlingslokaler för att erbjuda mötesplatser  
 och värna mötesfriheten,

att  genom aktiva insatser för en decentraliserad kulturverksamhet medverka till kulturell  
 jämlikhet, samt

att  i övrigt verka i enlighet med förbundets stadgar och program.

Under räkenskapsåret har förbundets styrelse och kansli arbetat för att främja syftet. Genom stöd i 
fastighetsfrågor och hjälp med bidragsansökningar för att investera i husen ser vi till att beståndet av 
öppna samlingslokaler utvecklas för framtiden. Genom organisationsutveckling och stöd till de lokala 
och regionala förtroendevalda främjar vi utveckling av verksamheten samt ett gott omhändertagande 
av dessa hus för att värna mötesfriheten. Genom att arbeta strategiskt med kulturfrågor samt genom 
att anordna och främja kulturarrangemang i hela bygdegårdsrörelsen arbetar vi för kulturell jämlikhet 
i hela landet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under räkenskapsåret har mycket fokus lagts på utvecklingsarbetet ”Framtidens bygdegårdsrörelse”. 
Efter ett omfattande förarbete antog förbundsstämman vision och långsiktiga mål för förbundet.  
Med utgångspunkt i detta har sedan förslag till ny idégrund och uppdaterade stadgar arbetats fram.  
En annan stor händelse under året var lansering av ny hemsida under hösten.

Medlemsantalet vid årets slut var 1 433 bygdegårdsföreningar. Det innebär en ökning med 6 föreningar 
jämfört med föregående år. Förbundet har således ökat sitt medlemstal för 45:e året i rad.

Femårsöversikt
  2018 2017 2016 2015 2014

 Belopp i tkr 25 559 26 433 23 046 23 321 20 573

 Resultat     -90           953 427      -211         58

 Eget kapital 9 230    8 854    6 582    6 228  6 212  
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Förbundets ekonomi

Förbundets intäkter uppgick under året till 25 559 (26 433) tkr. Det redovisade resultatet blev -90 (953) tkr.

Styrelsens förslag till resultatdisposition
Till stämmans förfogande stående medel:
Balanserad vinst 1 107 475 kr
Årets resultat -89 767 kr
 1 017 708 kr
Disponeras så att:
Balansera i ny räkning 1 017 708 kr.

Resultaträkning

INTÄKTER Not 2018 2017
Medlemsavgifter 4 521 474 4 512 666
Bidrag 1 5 980 597 6 171 155
Bygdegårdsförsäkringsavgift 10 826 984 10 775 131
Nettoomsättning 2 4 230 425 4 973 558
Summa intäkter    25 559 480 26 432 510

KOSTNADER 
Bygdegårdsförsäkringen

3 4  
-13 302 288

 
-12 854 427

Gemensamt -3 202 110 -2 412 718

Landlotten -719 108 0

Fastighet -1 098 438 -1 141 885
Kultur -1 147 873 -1 000 698
Tidskriften Bygdegården -858 755 -800 263
Konst åt alla -477 277 -490 172
Film -524 440 -506 903

Ungdom -1 132 431 -775 374
Distriktsstöd -529 600 -528 900
Landsbygdsprogrammet -224 335 -95 764
Stämma och styrelse -849 971 -891 719
SAMSAM -11 085 -13 029

Organisationsmaterial -21 040 -32 068

Projekt 5 -847 529 -2 442 407

Summa kostnader -24 946 282 -24 039 902

Rörelseresultat 607 691 2 392 608

Avskrivningar 
Planenliga avskrivningar

6  
-246 835

 
-137 167

Resultat efter avskrivningar 360 856 339 357

Finansiella intäkter 15 171 15 678

Resultat efter finansiella poster 376 027 2 271 119
Bokslutsdispositioner 7 -471 301 -1 318 526

Årets resultat -89 767 952 593
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Balansräkning

Not 2018-12-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier     8 551 017 233 252

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga
värdepappersinnehav 9 37 903 37 903

Summa Anläggningstillgångar 588 920 271 155

Omsättningstillgångar
Varulager 81 144 106 468

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 10 622 873 10 397 305
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 56 343 56 723

10 679 216 10 454 028
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank 16 250 555 16 185 415

Summa Omsättningstillgångar 27 010 915 26 745 911

SUMMA TILLGÅNGAR 27 599 835 27 017 066

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital 10
Balanserad vinst/föregående års resultat 1 107 475 554 882
Redovisat resultat -89 767 952 593

Ändamålsenliga medel 8 213 161 7 346 112
Summa eget kapital 9 230 869 8 853 587

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 235 912 237 303
Övriga skulder 228 937 356 210
Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter  11 17 904 117 17 569 966

Summa kortfristiga skulder 18 368 966 18 163 479

Summa eget kapital och skulder 27 599 835 27 017 066
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Tilläggsupplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 (K2).
Den funktionsindelade resultaträkningen delar in kostnaderna i aktiviteter och funktioner.

Noter 2018 2017
Not 1 bidrag tkr
Statliga bidrag 4 393 4 583
Lönebidrag mm 257 221
Övriga bidrag (Postkodlotteriets kulturstift.,LRF, Landlotten, 1 331 1367
Gustav den V:s minnesfond)   
Summa bidrag tkr 5 981 6 171

Not 2 Nettoförsäljningens fördelning
Bygdegårdsförsäkringen 3 315 3 997
Tidskriften Bygdegården 413 443
Utbildning 248 194
Övriga intäkter (ex stämman, org. material ) 254 340
Summa nettointäkter tkr 4 230 4 974

Not 3 Anställda och personalkostnader
Män 3 3
Kvinnor 7 7
Medelantalet anställda 10 10

Löner och andra ersättningar
Ledning/Styrelse/Råd/Revision/Valberedning 1158 900
Övriga anställda 3 052 2 965
Summa tkr 4 210 3 865

Sociala kostnader
Ledning/Styrelse/Råd/Revision/Valberedning 318 242
Övriga anställda 912 942
Summa tkr 1 230 1 184
Pensionskostnader
Ledning/Styrelse/Råd/Revision/Valberedning 30 87
Övriga anställda 211 212
Summa tkr 241 299

Summa personalkostnader tkr 5 681 5 348
                         

BR har kollektivavtal och därmed följer inbetalning till ITP för alla tjänstemän.

Not 4  Hyreskostnad 2018 2017
Hyra LRF 238 kvm2 tkr 800 800

Per kvm2 kr 3 361 3 361
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Not 5 Projekt kostnader tkr
Läsprojektet Det är ingen konst att läsa 44 555
Integrationsprojektet Take my hand 481 1292
Försäkringsprojektet 323 595
Summa tkr 848 2 442

              
Not 6 Avskrivningar och nedskrivningar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden
med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 20%

Not 7 Bokslutsdispositioner tkr 2018 2017
Intäkter
Försäkringsavgifter 10 827 10 775
Övriga försäkringsintäkter 3 315 3 997
Utbildning 15 30
Kostnader
Bygdegårdsförsäkringen -13 303 -12 854
Försäkringsprojekt -323 -595
Avskrivningar -62 -34
Förändring av Bygdegårdsförsäkringens 
Resultatregleringsfond -471 -1319

Not 8 Inventarier tkr
Ingående anskaffningsvärde 883 883
Under året inköpta inventarier 565 0
Under året utrangerade/sålda inventarier -214 0
Utgående ackumulerade anskaffningar 1234 883

Ingående avskrivningar 650 513
Under året utrangerade/sålda inventarier -214 137
Årets avskrivningar 247 0
Utgående ackumulerade avskrivningar 683 650

Planenligt restvärde 551 233

Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Swedbankaktierna (1 167 stycken) har i avsaknad av uppgift om verkligt anskaffnings

värde upptagits till marknadsvärdet 37 903 kronor per 31/12 2008. 

Marknadsvärdet per 31/12 2018 är 230 774 kronor.

Dessutom innehar förbundet 15 aktier i Trångsviksbolaget á 100 kronor.
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Not 10 Förändring av eget kapital
Ändamålsenliga Balanserat Årets

medel resultat resultat
Belopp vid årets ingång 7 346 1107
Disposition av fonder 867
Årets resultat -90
Belopp vid årets utgång tkr 8 213 1107 -90

Ändsamålsenliga medel:

Kanslifonden uppgår till 1 900 tkr och skall täcka framtida utgifter såsom hyra, löner
till personal, långsiktiga leasingkontrakt m.m. vid en eventuell avveckling av förbunds-
kansliet. Fonden bör uppgå till  35% av förbundets samlade personalkostnader.      

Bygdegårdsförsäkringens resultatregleringsfond 6 067 tkr har följande ändamål:
1. Fonden bör uppgå till 25% av den årliga bruttopremien till försäkringsgivaren för att

utgöra en trygghet för Bygdegårdsförsäkringen genom att försäkringens resultat

balanseras mot fonden samt möjlighet att förskottera för föreningarna vid upphandling,
omförhandling eller vid avveckling av den gemensamma försäkringslösningen.
2. 1 miljon kr indexreglering med prisbasbelopp (basår 2018) bör finnas i fonden för
åtgärder som gör bygdegårdsbeståndet försäkringsbart, exempelvis genom besiktning
för husbocksförsäkring.
3. Fonden kan användas att utjämna premier över tid och vid behov vid premiehöjningar.
Inga särskilda medel avsätts för detta.
4. 200-300 tkr/år skall användas till projekt, utbildningar och kampanjer i syfte att
förbättra säkerhetsnivå i bygdegårdarna och öka bygdegårdsrörelsens attraktivitet

som försäkringstagare. Medel skall användas till effektiva åtgärder som höjer

säkerhetsnivån och på sikt bidra till lägre skadeutfall och förhoppningsvis
återbetalning av premie genom skadebonus.

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter tkr 2018 2017
Fakturerade medlems- och försäkringspremier 2019 14 445 14 345
Förutbetalda bidrag 2 234 2 251
Semesterlöneskuld 658 592
Övriga kostnader 567 382
Summa tkr 17 904 17 570
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Slutord

Ännu ett framgångsrikt år för bygdegårdsrörelsen är avslutat. Vi har ökat i antal anslutna föreningar 
och genomfört en omfattande verksamhet. Tack till alla engagerade eldsjälar inom organisationen i 
föreningar, distrikt och förbund. Ett stort tack också till våra medlemsorganisationer och alla samver-
kande parter inom såväl myndigheter, institutioner som olika organisationer.

Styrelsen föreslår

att balansera i ny räkning 1 017 707,40 kronor. 

Stockholm den 15 mars 2019
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Revisionsberättelse
Till förbundsstämman Bygdegårdarnas Riksförbund
Org.nr 802000-4829

Rapport om årsbokslutet
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Bygdegårdarnas Riksförbund för räkenskapsåret 
2018.

Vi tillstyrker att förbundsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende  
i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska  
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra  
uttalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsbokslutet för räkenskapsåret 2017 har utförts av en annan revisor som 
lämnat en revisionsberättelse daterad 2018-03-27 med omodifierade uttalanden i Rapport om 
årsbokslutet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen 
tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmå-
ga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksam-
heten.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som använ-
dare fattar med grund i årsbokslutet.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professio-
nellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

‒ identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland an-
nat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktig-
het till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, efter-
som oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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‒ skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min  
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men  
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

‒ utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens   
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

‒ drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upp-
rättandet av årsbokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsbokslutet. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

‒ utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland 
upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna i  
enlighet med bokföringslagen. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt  
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,  
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

De förtroendevalda revisornas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Våra 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet har upprättats i enlighet med 
bokföringslagen och om årsbokslutet ger en rättvisande bild av Bygdegårdarnas Riksförbunds resultat 
och ställning.

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för  
Bygdegårdarnas Riksförbund för räkenskapsåret 2018. 

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret och vi tillstyr-
ker att förslaget till vinstdisposition i förvaltningsberättelsen godkänns. 

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i  
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Bygdegårdarnas Riksförbund enligt god  
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt  
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 



31

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att  
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseleda-
mot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda  
ersättningsskyldighet mot Bygdegårdarnas Riksförbund.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grun-
dar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för Bygdegårdarnas Riks-
förbunds situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
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Bilaga 1

Boverkets investerings- och tillgänglighetsstöd till föreningar i Bygdegårdarnas 

Riksförbund 2018
Förening Kommun Distrikt  Bidragsbelopp SEK
Oaxen Bygdegårdsförening Södertälje  Stockholm   107 000
Stiftelsen Barvagården Eskilstuna Södermanland  16 000
Stavsjö Föreningshusförening upa Nyköping Södermanland  125 000
Råby Rönö IF Nyköping Södermanland  135 000
Viksta Bygdegårdsförening Uppsala Uppsala  68 000
Tillinge Bygdegårdsför.Mälbygården Enköping Uppsala  250 000
Hjärtlanda sockens byalag Sävsjö Jönköping  435 000
Hjärtlanda sockens byalag Sävsjö Jönköping  165 000
Hultagårdens Bygdegårdsförening Sävsjö Jönköping  89 547
Tegnaby Bygdegårdsförening Växjö Kronoberg  91 000
Agunnaryds Bygdegårdsförening Ljungby Kronoberg  1 500 000
Herråkra bygnadsförening Uppvidinge Kronoberg  145 000
Stora Frö Byförening Mörbylånga Södra Kalmar  223 000
Bromboda bygdegård Emmaboda Södra Kalmar  58 000
Bromboda bygdegårdsförening Emmaboda Södra Kalmar  19 000
Bjursnäs bygdegårdsförening Kalmar Södra Kalmar  50 000
Bygdegården Rävkullen Emmaboda Södra Kalmar  125 000
Halla Sockenförening Gotland Gotland  34 000
Östra Sallerups J.U.F:s Bygdegårdsförening Hörby Skåne  65 000
Föreningen Skällingegården Varberg Halland  495 000
Föreningen Skällingegården Varberg Halland  200 000
Föreningen Hanhalsgården Kungsbacka Halland  200 000
Bärfendals Hembygdsförening Munkedal Västra  156 000
Torps Bygdegård Ideell föreining Färgelanda Västra  200 000
Ekeskogs Byalag Töreboda Skaraborg  30 000
Laskegårdens bygdegårdsförening Vara Skaraborg  156 000
Laskegårdens bygdegårdsförening Vara Skaraborg  108 000
Järnskogs Allaktivitetshus Eda Värmland  89 500
Visnums & Visnums-Kils Hembygdsförening Kristinehamn Värmland  225 000
Visnums & Visnums-Kils Hembygdsförening Kristinehamn Värmland  45 000
Rämmens Bygdegårdsförening Filipstad Värmland  143 000
Bjurtjärns Byalag Storfors Värmland  29 000
Älvenäs bygdegårdsförening Karlstad Värmland  433 000
Älvenäs bygdegårdsförening Karlstad Värmland  200 000
Lönnskogs FolketsHusFörening Säffle Värmland  50 000
Hammarby bygdegårdsförening Nora Örebro län  85 000
Tärna Bygdegårdsförening Sala Västmanland  1 100 000
Tärna Bygdegårdsförening Sala Västmanland  200 000
Öns bystugeförening Borlänge Dalarna  10 000
Tynderö Bygdegårdsförening Timrå Västernorrland  100 000
Boggsjö Byförening Bräcke Jämtland  200 000
Innertavle bygdegårdsförening Umeå Västerbotten  130 000
      

Till BR-anslutna föreningar     Antal        42                  8 285 047
Totalt från Boverket till alla föreningar    Antal        91               27 212 000
Till BR-anslutna föreningar av totalen         46%                                   30,50%
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Bilaga 2

Boverkets utvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet till föreningar  
i BR 2018

Förening Kommun Distrikt Bidragsbelopp SEK
Fotskäls Bygdegårdsförening Mark Sjuhärad 420 000

Lundsbrunns Samhällsförening Götene Skaraborg 150 000

Siggaruds bygdegård Mariestad Skaraborg 110 000

Ornö Bygdegårdsförening Haninge Stockholm 140 000

Mjönäs bygdegårdsförening Hagfors Värmland 250 000

BR Antal 5  1 070 000

Totalt Antal 25  19 700 000

Till BR-anslutna föreningar av totalen  20% 5,4%

Bilaga 3

Konst
Förteckning av inköpt och deponerad konst finns tillgänglig hos Bygdegårdarnas Riksförbund.  
Kontakta BR på info@bygdegardarna.se för bilaga 3.



Bygdegårdarnas Riksförbund
08–440 51 90

info@bygdegardarna.se
www.bygdegardarna.se


