
Långsiktiga mål och nya 
styrdokument

Konferenshelg 5-6 oktober 2019

Bygdegårdarna samlar Sverige!



Vision

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.



Långsiktiga mål

• 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.



Bygdegårdarna samlar Sverige –
vår idégrund

• Bygdegården är en mötesplats för alla
• I bygdegården får människor möjlighet att växa
• I bygdegården skapas engagemang 
• Bygdegården får bygden att utvecklas
• I bygdegården stärks det demokratiska samhället 
• En kraft att räkna med – nu och i framtiden 



1. Bygdegårdsrörelsen är en välkänd 
och respekterad samhällsaktör

• Att 500 föreningar har bjudit in företrädare för 
kommunen till möten.

• Att samtliga distrikt har medverkat vid minst ett tillfälle 
vid framtagande av regionala styrdokument.

• Att riksförbundet genom ett nationellt verksamhetsbidrag 
ges möjlighet att än tydligare driva samhällsutveckling.

• Att kännedomen hos allmänheten ökar om bygdegårdar. 





Kännedomsundersökning

1%
72%

5%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
2%

5%
7%

Inget svar
Vet ej/inget

Annat
Skolor

IOGT-NTO
HSB

Bygdegårdar
Bostadsföreningar/företag

Hyresgästföreningen
ABF

Idrottsföreningar
Kyrkan/församlingshem

Kommuner
Folkets hus

Vilka föreningar/organisationer kommer du 
spontant att tänka på när det kommer till 
uthyrning av allmänna samlingslokaler? 
(först nämnd)

Källa: YouGov

3 % på landsbygden!
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7 % på landsbygden!

Kännedomsundersökning

Vilka föreningar/organisationer kommer du 
spontant att tänka på när det kommer till 
uthyrning av allmänna samlingslokaler? 
(total spontan kännedom)

Källa: YouGov
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Känner till mycket väl [5]

Känner till ganska väl [4]

Känner till något [3]

Har bara hört talas om namnet [2]

Har aldrig hört talas om [1]

Kännedomsundersökning

Hur väl känner du till 
Bygdegårdarnas Riksförbund?

Källa: YouGov



Hur ökar vi kännedomen?
• Hemsida, sociala medier.
• Representation t. ex. Folk och Kultur, Landsbygdsriksdag, etc.
• Nya trycksaker.
• Medianärvaro. 

Nationellt – Regionalt – Lokalt



https://youtu.be/6iXwMslQas8

https://youtu.be/6iXwMslQas8


2. Bygdegårdarna blir fler, med en ännu 
bättre spridning över landet
• Att det i 260 av Sveriges 290 kommuner finns minst en 

bygdegård ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund 
(249 årsskiftet 2018/2019)

• Att det finns 1440 stycken bygdegårdsföreningar 
(1433 årsskiftet 2018/2019)



3. Bygdegårdarna är funktionella och 
tillgängliga mötesplatser
• Att 1000 föreningar har gjort en genomgång av bygdegården 

med stöd av PM:et Årlig genomgång av byggnaden.
• Att 500 föreningar har vidtagit åtgärder med anledning av 

genomgången.



4. Bygdegårdarnas verksamhet når fler 
målgrupper

• Att 40 föreningar har mottagit ungdomsdiplom.
• Att 200 föreningar har gjort en insats för att nå nya 

målgrupper.



Nya styrdokument
• Vision, långsiktiga mål
• Idégrund
• Plan för föryngring
• Stadgar
• Likabehandlingsplan
• Tillgänglighetspolicy och checklista för tillgänglighet
• Personuppgiftspolicy

Kolla materialbanken på hemsidan
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Nya stadgar
• Ändamålsparagraferna uppdaterad med demokrati och 

landsbygdsutveckling.
• Förbundsstämma vart annat år:
 2020 stämma Gotland
 2021 Nationell träff
 2022 stämma Kronoberg
 2023 Nationell träff 

• 20 april ny deadline för distriktens stämma, lämna in 
årsrapport och motioner (istället för 30 april).

• Att göra: Anta distriktsstadgan på er distriktsstämma!



Likabehandlingsplan
• Sju diskrimineringsgrunder:
 Ålder
 Etnisk tillhörighet
 Religion eller annan trosuppfattning
 Funktionsnedsättning
 Kön
 Könsöverskridande identitet eller uttryck
 Sexuell läggning

• Kränkningar och sexuella trakasserier



Fundera på:
Hur kan ni använda 

likabehandlingsplanen i distriktet och 
för era föreningar?


	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11
	Bildnummer 12
	Bildnummer 13
	Bildnummer 14
	Bildnummer 15
	Bildnummer 16
	Bildnummer 17
	Bildnummer 18
	Bildnummer 19

