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Vilket fantastiskt år vi har haft tillsammans. Under  
2019 firade Bygdegårdarnas Riksförbund 75 år. De  
senaste 46 åren av dessa, har vi varje år ökat i med - 
lemstal. Vid årets slut var vi 1 447 bygdegårdsföre-
ningar, en nettoökning med 14 medlemmar. Otro-
ligt kul att se att intresset för bygdegårdar och för 
vår verksamhet bara fortsätter att öka. 

Mycket har hänt sedan bygdegårdsrörelsen växte 
fram under det tidiga 1900-talet, men då som nu 
är uppdraget solklart – att skapa mötesplatser. 
Tillhandahållandet av mötesplatser är nödvändigt 
för en levande landsbygd som utvecklas. Riksför-
bundets bildande 1944 var ett genialiskt drag för att 
knyta samman alla viktiga samlingslokaler till en 
infrastruktur av mötesplatser för kultur och lokal 
utveckling i hela landet. Förbundsstämman blev 
jubileumsfirandets stora höjdpunkt men under året 
lyfte vi fram 75-års firandet kontinuerligt. Något 
som också uppmärksammades av media på många 
håll i landet.

För att fortsätta vara relevanta och prioriterade av 
allmänhet och beslutsfattare måste bygdegårds-
rörelsen vara kända och erkända för den samhälls - 
nytta vi gör. Samhällskontakterna och påverkans-
arbetet blir därför allt viktigare för oss och detta 
har varit ett huvudfokus under det gånga året. 
Förbundsstämman 2019 fattade beslut om ny idé - 

grund och uppdaterade stadgar som leder oss i  
det framtida arbetet för en ännu starkare bygde-
gårds rörelse. 

Det gör mig stolt att få vara en liten del av bygde-
gårdsrörelsen rika historia och spännande framtid.  
Tillsammans är vi en otroligt stark kraft. 
Bygdegårdarna samlar Sverige!

En 75-årig folkrörelse med framtidstro

Per Lodenius  
Förbundsordförande
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Bygdegårdarnas Riksförbund, BR, med 1 447 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. En mötesplats  
som skapar möjligheter och mening. Samlings-
lokalen är också en kraft för ett inkluderande sam-
hälle.

Den stora majoriteten av landets bygdegårdar finns 
på landsbygden. Bygdegårdsföreningen är den 
starka motor som behövs för att stärka samverkan 
och därigenom stärka den lokala gemenskap som 
är nödvändig för att det lokala utvecklingsarbetet 
ska bli framgångsrikt.

Jubileumsåret 2019
Bygdegårdarnas Riksförbund bildades 1944 och 
firade under 2019 sitt 75-årsjubileum. Jubileet fick 
sin egen logotyp och uppmärksammades på flera 
olika sätt. Jubileumsboken ”Bygdegårdarna samlar 
Sverige – en 75-årig folkrörelse med framtidstro” 
lanserades på förbundsstämman i Värnamo, 
Jönköpings bygdegårdsdistrikt, den 1–2 juni. Boken 
fokuserar främst på de senaste 15 åren, eftersom 
det även togs fram en jubileumsbok vid 50- och 
60-årsjubileerna, men blickar även längre bak i 
tiden och in i framtiden. Boken har delats ut till 
alla bygdegårdsdistrikt 
för distribution till 
medlemsföreningarna. 
På förbundsstämman 
uppmärksammades 
jubileet även genom ett 
jubileumsseminarium, 
att alla bjöds på tårta 
och att protokollet som 
grundlade bildandet av 
BR delades ut på dagen 

75 år efter att det undertecknades. Förbundsfesten 
som i år var en jubileumsfest arrangerades i Ås 
förbundsgård, det första huset som byggdes som 
bygdegård i Sverige för 100 år sedan. Under kvällen 
bjöd förbunds styrelsen på en teaterföreställning 
som åskådlig gjorde bygdegårdsrörelsens historia.

I samband med boksläppet skickades ett press-
meddelande ut som uppmärksammades i en längre 
intervju i P4 Gävleborg med förbundschefen och My 
Fransson, som skrivit en framtidskrönika i boken. 
Det gjordes även ett inslag från Oaxen bygdegård 
i P1 Kultur med föreningsordföranden och BR:s 
verksamhetsutvecklare för konst och kultur som var 
där för att sätta upp vandringsutställningen ”Vässa 
pennan”.

Det andra numret av tidskriften Bygdegården, som  
var klart till förbundsstämman, var ett jubileums-
nummer med flera artiklar som uppmärksammade 
att riksförbundet firade 75 år. Tidskriften innehöll 
bland annat ett längre reportage om den första 
bygdegården som byggdes som bygdegård, Ås 
Förbundsgård som firade 100 år 2019, samt ett 
uppslag med minnen från olika bygdegårdar som 
skickats in av engagerade bygdegårdsvänner.

Minnen från bygdegårdar var även ett av inslagen 
i sociala medier under året. Med hashtagen 
#mittbästabygde gårdsminne publicerades 

minnen som skickats 
in. BR tog även fram 
fem jubileumsfilmer 
med tema bland annat 
integration och bio. Under 
december publicerades 
en jubileumsjulkalender 
där BR:s 24 bygdegårds-
distrikt presenterade sig i 
varsin film.

Bygdegårdarna samlar Sverige

Omslagsillustration: 
Marja Nyberg
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Bygdegårdarnas Riksförbund har under året anord-
nat flera konferenser och utbildningar för att 
stötta distrikten och medlemmarna med relevant 
kunskap och kompetensutveckling. I januari hölls 
distriktsordförandekonferens där deltagarna 
bland annat fick lära sig mer om påverkansarbete 
och förbundets likabehandlingsplan. I samband 
med förbundsstämman hölls ytterligare en ord-
förandekonferens.

Likabehandlingsplanen, som förbundsstyrelsen 
antog i februari, har varit ett viktigt inslag under  
året och togs även upp på distriktsstyrelse-
introduktionen i september och konferenshelgen 
för distriktens kontaktpersoner för fastighet, miljö, 
ungdom, kultur och landsbygd i oktober samt på en 
del distriktsstämmor under våren.

Under hösten erbjöds bygdegårdsdistrikten att 
beställa webbredaktörsutbildningar för föreningar 
som har hemsida genom förbundet. Jämtlands 
och Östergötlands bygdegårdsdistrikt arrangerade 
varsin utbildning med kursledare från förbundet.

Skåne och Södermanland blev projektdistrikt för 
medlemsrekrytering i bygdegårdslösa kommuner 
och förbundet tog fram ett rekryteringsmaterial. 
Under året har en bygdegårdslös kommun fått en 
medlem. Det innebär att vi gått från 249 till 250 

kommuner som har bygdegårdar, men målet på 252 
nåddes inte. Medlemstalet vid årets slut var 1 447 
medlemsföreningar vilket är långt över målet som 
var satt till 1 435.

BR:s förbundskansli har funnits tillgängliga för 
löpande stöd och service angående förenings- och 
stadgefrågor under året. Viss juridisk hjälp har 
också erbjudits. Årsrapporteringen har uppdaterats 
med säkra lösenord för alla användare samt något 
förenklat innehåll.

Webbinarieverktyget Zoom har köpts in och två 
webbinarier om uthyrning har hållits med många 
deltagare från hela landet. På webbinarierna 
behandlades uppdaterade uthyrningsavtal samt  
frågor om försäkring, antidemokratiska organisa-
tioner och uthyrning till unga. Det var förbundets 
första webbinarier och de fick ett mycket positivt 
mottagande bland medlemmarna.

Förbundsstämman 2019 antog ny idégrund och 
uppdaterade stadgar för förbund, distrikt och 
normalstadgar för förening. Dessa dokument har  
kommunicerats i organisationen och styr till samm-
ans med vision och långsiktiga mål riksförbun dets 
verksamhet och riktning. 

Organisationsutveckling

Bygdegårdarnas Riksförbund höll sitt första webbinarium hösten 2019. Det handlade om uthyrning och de 
nya hyresavtalen som tagits fram under året.
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Bygdegårdarnas Riksförbund sprider kunskap om 
nyttan med bygdegårdar för samhället samt stöttar 
sina medlemsföreningar i deras arbete. Förbundet 
arbetar med att bilda opinion och påverka besluts-
fattare för att skapa goda förutsättningar för bygde-
gårdar och en levande landsbygd.

Hemsidan, som är navet i BR:s kommunikation, 
har haft i snitt 9 000 besökare per månad under 
året och liksom tidigare är det Hitta bygdegård 
och Materialbanken som lockar flest besökare. I 
januari bjöds alla bygdegårdsdistrikt in till kurs för 
hem sides redaktörer så att fler ska ha uppdaterade 
distriktshemsidor. Det är cirka 450 föreningar som  
har en hemsida genom förbundet idag. I november  
lanserades en rad förändringar av medlemshem-
sidorna som byggde på önskemål från användarna. 

Förbundet har varit aktivt i sociala medier med 
sammanlagt 217 inlägg på Facebook och 151 inlägg 
på Instagram. Ett av de mest populära inläggen var  
en personlig hälsning till alla bygdegårdar från  
Babben Larsson samt den animerade informations-
film som förbundet lät ta fram som fick mycket stor 
spridning. 

Flera pressmeddelanden har skickats ut om de 
olika lokaler vandringsutställningen Vässa pennan 
har besökt runt om i landet och utställningen har  
uppmärksammats i lokaltidningar och -radio. För - 
bunds chefen medverkade i januari i Civilsamhälles-
podden om kontinuerlig medlemsökning och 
bygdegårdsrörelsens framgångsrecept för detta. 
Under sommaren skickades ett pressmeddelande 
om bygdegårdarnas roll i krisberedskapen som 
ledde till en längre intervju med ordföranden i 
Värmlands bygdegårdsdistrikt. En debattartikel togs 
fram i samband med Bygdegårdarnas kulturvecka 
(vecka 43) som publicerades med underskrift av  
förbunds- och aktuell distriktsordförande i Norrtelje  
Tidning, Tidningen Skärgården och Nya Wermlands 
Tidning. Andra pressmeddelanden som har fått  

genomslag är medlemsökningen på lokal nivå, 
Årets bygdegårdsförening och förbundets 75- 
årsjubileum. Mer om kommunikationen kring 
75-årsjubileet finns att läsa om under rubriken 
”Jubileumsåret 2019” på sidan 4.

Tidskriften Bygdegården är en viktig kanal för att 
nå ut till alla medlemmar samt andra intressenter 
för visa upp allt som händer i bygdegårdsrörelsen. I 
nummer två gjordes en längre intervju med kultur- 
och demokratiministern Amanda Lind. Tidskriften 
kommer ut med fyra nummer per år i en upplaga 
om 5 500 exemplar. 

Bygdegårdarnas Riksförbunds nyhetsbrev har 
skickats ut tio gånger till cirka 5 000 mottagare 
per utskick. Nyhetsbrevet har öppnats av i snitt 46 
procent av mottagarna. Även fem nyhetsbrev till 
funktionärerna i bygdegårdsdistrikten har skickats 
ut med en öppningsfrekvens på 66 procent i snitt.

Den första av fyra kännedomsundersökningar om 
bygdegårdar och Bygdegårdarnas Riksförbund 
genomfördes i januari. På frågan vilka föreningar/
organisationer man spontant kom att tänka på när  
det kommer till uthyrning av allmänna samlings-
lokaler nämnde två procent av de svarande bygde-
gårdar, vid urval av personer boende på landsbygd 
var det sju procent. Totalt 13 procent kände till 
Bygdegårdarnas Riksförbund i någon utsträckning.

Riksförbundet har under året arbetat med målet  
att skapa förståelse för behovet av en verksamhets-
ersättning till BR hos företrädare för regering och 
riksdag. Möten har hållits med riksdagsföreträdare 
för regeringspartierna Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet, samt med budgetsamarbetspartiet 
Centerpartiet. I samband med att en ansökan om 
verksamhetsersättning för bygdegårdsrörelsens 
fortsatta arbete och utveckling för att hela landet  
ska leva överlämnades träffade BR även lands-
bygds ministerns statssekreterare. Vår ansökan 
avslogs i december, men diskussionerna fortsätter 
för att på sikt få en verksamhetsersättning i någon 
form. 

Påverkansarbete är mycket viktigt för att bygde-
gårdar ska få så bra villkor som möjligt för att driva 
sin verksamhet och under året har kunskap om 
hur man kan påverka beslutsfattare spridits på 
olika sätt. Det togs upp på ordförandekonferensen 
i januari, som en del av seminarieresan i samband 
med förbundsstämman och på BR:s konferenshelg 
för distriktsfunktionärer i oktober. Det är viktigt 
att bygdegårdsrörelsen är med och påverkar 

Kommunikation och opinionsbildning

”Bygdegårdarna på 40 sekunder” 
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beslutsfattare på både nationell, regional och lokal 
nivå. En guide för hur kontakt med kommuner 
och regioner kan tas togs 
fram för att finnas med i 
årsmötesutskicket 2020. En 
fråga om huruvida föreningar 
och distrikt har arbetat med 
påverkansarbete lades till 
i årsrapporteringen och en 
första siffra visar att 171 
föreningar bjudit in till möte 
med sin kommun och nio 
distrikt har medverkat vid 
framtagande av regionala 
styrdokument vilket överträffar 
målen som sattes upp i verk-
samhetsplanen. Siffrorna är 
från årsrapporteringen 2019 
vilket innebär att de gäller för 
året 2018.

Samsam

Samlingslokalsorganisationernas samarbets-
kommitté (Samsam) består av Bygdegårdarnas 
Riksförbund, Riksorganisationen Folkets Hus och 
Parker samt Riksföreningen Våra Gårdar. I maj 
deltog BR till sammans med Samsam på möte 
med SKR:s kultur- och fritidsberedning med syfte 
att öka kommun ernas kännedom om allmänna 
samlingslokaler. 

Boverksresan arrangerades i oktober i Söderman-
land och Uppland. I samband med den hölls ett 
internseminarium då Samsam framhöll viktiga 
synpunkter och förslag om ändringar i förordning 
och tolkning angående boverksstödet. I november 
hölls ett uppföljande webbmöte på samma tema. 

I oktober träffade Samsam riksdagens kulturutskott 
och presenterade de allmänna samlingslokalernas 
samhällsnytta och verksamhet med syfte att 
lyfta fram politikens roll i att stödja den ideella 
kultur sektorn. I november skedde ett möte med 
kulturministerns statssekreterare för att lyfta frågor 
om medel via Boverket samt medel kopplat till 
kultur på landsbygd/glesbygd enligt regeringens 
landsbygdsproposition. 

Samverkan inom Konst åt alla har pågått under året 
med tre gemensamma utställningar.

Bygdegårdarnas Riksförbund träffade 
landsbygdsministerns statssekreterare Per Callenberg.
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Landlotten är Bygdegårdarnas Riksförbunds lotteri 
som startades 2015. Sedan start har BR haft avtal 
med LRF Media för drift av lotteriet men från och 
med årsskiftet 2019/2020 lämnade de lotteriet och 
avtal tecknades istället med Nordic Lottery. BR fick 
ta del av ett överskott på 1 242 101 kronor under 
2019. 

Alla distrikt fick 10 000 kronor vardera för att arbeta 
med frågor rörande Landsbygdsprogrammet. 
Ungdomscheckar på 5000 kronor betalades ut till 
30 medlemsföreningars ungdomsaktiviteter (se 
bilder nedan). En kulturcheck fanns att söka för 
distrikt som ville göra någon typ av kulturturné. 

Västernorrland, Östergötland, Blekinge, Värmland, 
Dalarna, Jönköping och Södermanland fick 
finansiering för detta. 

Två föreningar fick en större investeringscheck. 
Vendels bygdegårdförening för möjliggörande av ett 
e-sport center och Näsvikens bygdegårdsförening 
för omdrag ning av el för att fortsätta och utveckla 
verksamhet för ungdomar och funktionshindrade. 
Investeringscheck på drygt 15 000 kronor fick också 
alla föreningar som sökte för att installera fiber, 22 
föreningar.

150 000 kronor avsattes för att nästkommande år 
anordna en stor publik landsbygdskonferens för 
att öka kännedomen om BR som landsbygdsaktör 
bland politiker, myndighetspersonal och andra 
ideella organisationer.

Pengar från föregående år har möjliggjort att före-
ningar och distrikt fortsatt har kunnat ansöka om 
10 000 kronor i stimulansstöd för att ta hjälp att 
skriva ansökningar till Landsbygdsprogrammet. 
Vandrings utställningen Vässa pennan som fick  
Landlottenpengar 2018 hade vernissage i april  
2019 och har sedan dess turnerat runt i bygde-
gårdssverige.

Landlottens styrgrupp bestod under året av Per 
Lodenius, Anders Karlsson, Karin Fälldin samt 
representanter från LRF Media. Lotteriföreståndare 
Monica Eriksson var adjungerad i styrgruppen. 

Landlotten

Ålbo bystuga

Vinbergs bygdegård Lundsbrunns bygdegård

Ås Föreningshus

Från vänster: Mikael Bergh, LRF Media, Karin Fälldin, BR, Per 
Lodenius, BR, Monica Eriksson, lotteriföreståndare,och Sofia 
Hamlund, LRF Media. Foto: Malin Bondeson
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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 
investeringar och tillgänglighetsanpassning. Under  
året har förbundskansliet varit behjälpligt med 
föreningarnas boverksansökningar. Under 2019 
sökte 37 föreningar investeringsbidrag samt fyra 
för tillgänglighetsanpassning. Trots information 
i årsmötesutskick, nyhetsbrev och tidskriften 
Bygdegården är det färre än målet om 60 före-
ningar. Närmare samarbete med Mikrofonden  
har inletts, där föreningar kan få lån utan säkerhet 
under en projektperiod då likviditet saknas men 
projekt är beviljat av Boverket eller annan instans, 
vilket förbättrar förutsättningarna för att skapa fler 
funktionella och tillgängliga lokaler.

I oktober hölls en konferens för distriktens kontakt-
personer för fastighetsfrågor då metodmaterialet 
”Årlig genomgång av byggnaden” kommunicerades. 
I årsrapporteringen 2019 svarade 247 föreningar att 
de använt materialet. 205 föreningar uppgav att de 
utfört åtgärder med anledning av genomgången. 

Antal föreningar som har anmält kontaktperson 
för fastighetsfrågor har ökat med 26 under året 
(464 föreningar har det just nu), vilket ger en bättre 
förutsättning att nå ut till dessa föreningar med 
informationen.

Miljö 
BR:s miljödiplom finns i tre steg, Miljödiplom 1, 
2 och 3.  Under året har 14 nya diplom delats ut, 
hälften av målet på 30. Kontakt med distrikten 
angående fler miljödiplom startade hösten 2019 
och är pågående även kommande år.

Förbundsstämman bjöd på ett seminarium om  
”De hållbara och smarta bygderna”. Under konfe-
renshelgen i oktober genomfördes ett pass om 
”Sunda material”, vilka tar hänsyn till miljön och  
även rekommenderas enligt ”Sunda Hus”, bygg - 
material som kan användas vid om- eller nybygg-
nad i bygdegården.

Miljöstipendiet delades ut på förbundsstämman 
till Värmdö bygdegårdsförening som installerat 
solpaneler. I slutet av året sas avtalet med Nordic 
Green Energy upp, och kontakter togs med LRF 
Samköps elbolag Bondens El för tecknande av ett 
nytt avtal.

Försäkring
Under året förhandlade Föreningsförsäkringar, på 
uppdrag av riksförbundet, ett nytt avtal med  
den nuvarande försäkringsgivaren Länsförsäkringar  
Halland för 2020–2022 med möjlighet till två  
optionsår. Uppdrag gavs också Förenings-
försäkringar att undersöka möjligheterna att utöka 
skadedjursavtalet inom Bygdegårdsförsäkringen. 

Fastighet

Värmdö bygdegårdsförening fick 
årets miljöstipendium för sitt 
arbete med att installera solceller. 
Foto:  Anna Ranebo
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Avtal om skadedjursbekämpning i samtliga bygde-
gårdar skrevs med Nomor och började gälla redan  
1 juni 2019. 

Alla föreningar var anslutna till Bygdegårds-
försäkringen, som vid årets slut omfattade en 
yta om 437 139 kvadratmeter trähus och 57 690 
kvadratmeter stenhus. Totalt var dessa byggnader 
försäkrade för 8,9 miljarder kronor. De anslutna 
föreningarna hade tillsammans 1 060 uthus som 
var mindre än 51 kvadratmeter, 228 uthus mellan 
51 och 100 kvadratmeter och 115 uthus större än 
100 kvadratmeter. Lösegendomen var försäkrad för 
697 miljoner kronor. Den totala försäkringspremien 
uppgick till knappt tio miljoner kronor efter 
avdragna rabatter.

Vid årsskiftet hade 85 skador anmälts, och den  
beräknade ersättningen uppgick till 2 217 000 
kronor. Ersättningen ligger något under snittet för 
de senaste fem åren. Den största delen av ersätt-
ningen härrör från vattenskador varav majoriteten 
hade kunnat begränsas om vattenfelsbrytare varit 
installerad. Tillsammans med försäkringsgivaren 
har beståndsvård genomförts under året med 
besök i några särskilt utvalda bygdegårdar. 

Under första delen av året räknades skadebonus 
för 2018 ut till 593 814 kronor och i november/
december betalade Länsförsäkringar ut återbäring 
till samtliga sina kunder, varav 1 510 408 kronor 
till Bygdegårdarnas Riksförbund. Skadebonus och 
återbäring har dels använts till olika former av 
skade förebyggande åtgärder samt direkt återbäring 
på 2020 års faktura till föreningar med försäkring 
2019.  

Ett skadeförebyggande projekt har bedrivits under  
2018–2019 i följande tio bygdegårdsdistrikt: 
Uppsala, Södermanland, Södra Kalmar, Gotland,  
Blekinge, Skåne, Skaraborg, Värmland, Västman-
land och Gävleborg. 119 åtgärder vidtogs och 786 
471 kronor betalades ut. 90 föreningar, vilket är 16 
procent av föreningarna i distriktet, vidtog minst en 
åtgärd i projektet.

I februari genomfördes en försäkringskonferens 
tillsammans med Sveriges Hembygdsförbund. 
Under året har försäkringskansliet besökt stäm-
mor och informationsmöten i tio distrikt samt 
medverkat med ett pass om Säker föreningsgård 
vid förbundsstämman. 

I samband med faktureringen inför 2019 lanserades 
den nya utbildningen och certifieringen Säker 
föreningsgård. Kursen genomförs på webben eller 
som studiecirkel och ger fördjupade kunskaper om 
skadeförebyggande arbete. Utbildningen har under  
året marknadsförts i samtliga kanaler; nyhets brev, 
tidning, e-postsignatur, webbplats, informations-
blad, föredrag mm. 81 föreningar certifierade sig 
under året. Totalt har 216 föreningar anmält sig till 
kursen.  

Försäkringskommittén bestod under året av Sören 
Runnestig (ordförande), Thomas Hoonk (till och 
med juni), Anders Karlsson (till och med juni), Karin 
Fälldin, Karin Olsson (från och med juni) samt 
försäkringskansliet. 
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Kultur
Sveriges största organisation för allmänna sam-
lingslokaler är också den organisation som samlar 
flest scener för kultur. För att förtydliga arbetet 
inom kulturområdet på regional nivå har arbetet 
med stöd till distrikten för regionala kulturstrategier 
fortsatt. Strategierna blir ett sätt att samla visioner 
och satsningar inom respektive bygdegårdsdistrikt 
samt ett sätt att förhålla sig till de regionala kultur-
planerna. Vid årsskiftet hade 16 distrikt en antagen 
kulturstrategi. 

Vårt arbete med främjande av scenkonst har fort-
satt. Bland annat med olika artister och grupper 
i samband med nationella arrangemang. Vi var 
också medarrangör tillsammans med Riksteatern 
Mellansverige till den största utbudsdagen för 
scenkonst – Utbudsdag 2019 på CuLTUREN i 
Västerås, med över 350 arrangörer och mer än 50 
producenter på plats. På Scenkonstdagarna för 
de fyra norrlänen deltog BR i samtal om regionalt 
arrangörsstöd. 

Under året har framtagandet av en idélista för 
olika verksamhetsformat påbörjats. Den kommer 

att innehålla tips och idéer på olika arrangemang 
inom flera verksamhetsområden samt tips på sam-
verkande parter. Idélistan kommer att presenteras 
under våren 2020 och finnas tillgänglig bland annat 
via BR:s hemsida. 

Det läsfrämjande arbetet har fortsatt genom att 
litteratur lyfts i tidskriften Bygdegården och vid 
arrangemang. BR har deltagit med ledamot till 
Studieförbundet Vuxenskolans författarpris. När 
det gäller vårt tidigare läsfrämjande projekt ”Det 
är väl ingen konst att läsa” har regionbiblioteken 
och bygdegårdsdistrikten i två län, Jämtland och 
Västernorrland, uttryckt sitt intresse att delta i en 
fortsättning.

Konst
Under Folk & Kultur i Eskilstuna arrangerade vi 
seminariet Konst åt alla - så har vi tagit konsten 
till hela landet, tillsammans med Riksföreningen 
Våra Gårdar och Riksförbundet Folkets Hus och 
Parker. Ett samtal mellan två konstnärer, en 
förbundsordförande, en föreningsordförande och 
en konstkonsulent. I utställningslokalen hade vi en 
konstutställning. 

Den 13 april hade vi vernissage för vår utställning  
Vässa pennan som är vår första vandringsutställ-
ning på många år. Vässa pennan lyfter ämnen som 
demokrati och yttrandefrihet med hjälp av verk 
av fem satirtecknare. Grunden till utställningen är 
den internationellt erkände satirtecknaren Ewert 
Karlsson, mer känd under pseudonymen EWK, som 
2018 skulle ha fyllt 100 år. Även om hans verk som 
medverkar i utställningen är gjorda för många år 
sedan berör de ändå ämnen som är lika aktuella 
idag. De fyra nu verksamma satirtecknarna är – 
Sara Granér, Max Gustafson, Marja Nyberg och 
Magnus Bard. Efter vernissagen har Vässa pennan 
inlett en resa som 2021 ska ha tagit den runt i hela 
Sverige. Utställningen har blivit centrum för lokala 
arrangemang som också inkluderat bland annat 
samtal, seminarier och workshops runt ämnen som 
demokrati, yttrandefrihet och konst. Utställningen 
genomförs med stöd av Landlotten, LRF och 
Kulturrådet och i samarbete med Galago, EWK-
sällskapet, Arbetets Museum och Studieförbundet 
Vuxenskolan.  

21–26 maj arrangerade vi vår Konst åt alla-
utställning i Uppgränna byagård, Jönköpings 
kommun i Jönköpings läns bygdegårdsdistrikt. 
Totalt medverkade 18 yrkesverksamma konstnärer 

Verksamhet

Utbudsdag 2019 på CuLTUREN i Västerås, med 
över 350 arrangörer och mer än 50 producenter 
på plats.  Foto: Stefan Löfgren



från Jönköpings län. Arrangemanget innehöll även 
konstworkshop, stickcafé, jam med folkmusik 
och bluegrass, föreläsning om biosfärområdet, 
bluegrasskonsert från Brahehus och en vernissage 
med konst av barn från en förskola. Utställningen 
genomfördes i samarbete och med stöd av Konst 
åt alla i samarbete med Jönköpings kommun, 
Norheds stiftelse, Studieförbundet Vuxenskolan, 
Föreningen Biosfärområdet Östra Vätterbranterna, 
Leader Sommenbygd-Vätterstrand, Föreningen 
Grenna Bluegrass, Sparbanken Alfa, Grännabygdens 
bygdepeng och Jönköpings läns bygdegårdsdistrikt. 

Under året har BR köpt in 19 konstverk. 31 konstverk 
har deponerats i 14 föreningar. Fyra föreningar har fått 
lite större depositioner; Ås förbundsgård (som firade 
100 år), Tärna bygdegård (som färdigställt en större 
renovering och tillbyggnad), Uppgränna byalag (som 
inte tidigare haft konstdepositioner) och Dalhems 
bygdegård. Vi har också informerat de föreningar 
som fått bidrag från Boverket eller av andra medel 
påbörjat eller avslutat renoveringar om möjligheten 
till konstdepositioner. 

Landsbygdsutveckling
Under året har sju föreningar fått ekonomiskt stöd från 
BR för att söka projekt från Landsbygdsprogrammet. 
Från och med år 2016 har bygdegårdsrörelsen fått 
beviljade stöd från Leader/länsstyrelse på totalt 29 
413 747 kronor.

BR var representerat vid SKR:s stora landsbygds-
konferens i Stockholm samt Landsbygdsnätverkets 
träff och Ullbaggegala i Åre. BR fanns också repre-

senterat i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Ung 
inkludering och var i och med det medarrangör 
till Ungagemang, en utbildningshelg för unga på 
landsbygden.

Under förbundsstämman hölls seminarium om  
landsbygdsutveckling. En konferens för kontakt-
personer för landsbygd i distrikten hölls i oktober 
i samband med den stora konferenshelgen där 
huvudfokus låg på att medverka i planering inför 
nästkommande landsbygdsprogram/nationell 
strategi. BR har också deltagit på regeringens 
workshops under året med samma tema.

Film
Film har fortsatt vara en uppskattad aktivitet i 
bygdegårdarna. 28 föreningar har provat på att visa 
film för första gången med bra resultat. Totalt har 300 
föreningar visat film under de senaste åren, varav 36 
föreningar har haft årslicens för slutna visningar under 
2019. 

Den mobila filmvisningsutrustningen har lånats ut 
gratis till medlemsföreningar. 10 nya visningsplatser 
och totalt 26 filmvisningar har möjliggjorts av att 
utrustningen har lånats ut.

För att öka kunskapen om rättighetsfrågor, teknik  
och möjligheten till filmvisningar har information, 
inspiration och filmtips gått ut via hemsida, nyhets-
brev, sociala medier och tidskriften Bygdegården 
samt på nätverksträffar, seminarier och konferenser. 
För att hjälpa föreningarna med deras publikarbete 
och marknadsföring har Bygdegårdarnas Riksför bund 

I värmländska Älvenäs bygdegård kom författaren och poeten Bengt Berg på besök när Vässa pennan 
visades. Bygdegårdsdistriktets ordförande Andreas Pettersson ledde samtalet som kom att kretsa 
kring demokrati och yttrandefrihet. Foto: Kai Zimmerl
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skickat ut specialgjorda affischer och popcorn-
bägare. Föreningar som inte visat film förut fick ett 
julklappserbjudande att visa film gratis för barn 
och unga under jullovet. 6 föreningar nappade på 
erbjudandet med ett publiksnitt på 38 personer. 

Det finns 17 digitala biografer i Bygdegårdarnas 
Riksförbund och dessa är även medlemmar i 
Riksföreningen Biograferna, där två representanter 
från Bygdegårdarnas Riksförbund sitter med i 
styrelsen. Samsam lyfte upp frågan om vikten av 
stöd till digitaliserade föreningsdrivna biografer, 

till befintliga och till start av nya, på mötet med 
riksdagens kulturutskott. 

Biograferna har stöttats i ansökningar till Svenska 
Filminstitutet, marknadsföring och publikarbete. I 
februari anordnades en Biografkonferens med sju 
deltagande biografer.

Ett publikarbetesprojekt genomfördes under 
hösten 2019 med ett extra stöd från Svenska 
Filminstitutet. En extern konsult anlitades för att 
driva projektet och stötta medverkande biografer. 
Biograferna har utvecklat sin marknadsföring, 
gjort publikundersökningar, genomfört bioevent 
och arbetat med publikens totala bioupplevelse. I 
projektet anordnades Filmdagar på Blå Wingen Bio, 
utanför Knivsta.

Ungdomsverksamhet
Under årets första hälft var fokus för projektet 
Occupy bygdegården Dalarnas bygdegårdsdistrikt. 
Efter att det avslutats i juni startades en ny projekt-
omgång i Jämtland. Distrikten har fått lämna in en  
ansökan och sedan har ungdomsrådet tagit beslut  
om kommande projektdistrikt. Projekten syftar till  
att göra bygdegårdarna mer tillgängliga för ung-
domar samt att attrahera och locka ungdomar att ta 
plats i bygdegården. Alla medverkande föreningar 
har utvecklat sin barn- och ungdomsverksamhet. 
Flera har skapat en kontinuerlig verksamhet som 

Möte med ungdomsmedlemsorganisationerna i samband med BR:s skördefest. 
Foto: Jenny Dahlerus

När Downton Abbey-filmen hade premiär ordnande 
Hoverbergs bio en temavisning med afternoon tea. 
Foto: Lennart Mattsson
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fortsätter efter projektets slut. Med utgångspunkt 
från varje förenings förutsättningar och ambitioner 
har projektledarna stöttat dem med att få igång 
aktiviteter, knyta kontakter och att söka bidrag. Den 
rullande bygdegården, en släpvagn med material 
för barn- och ungdomsverksamhet, har använts för 
att ge inspiration och idéer till framtida aktiviteter. I 
slutskedet av Occupy bygdegården Dalarna hölls en 
erfarenhetsträff där föreningarna i projektet både 
fick reflektera över det som skett dittills och planera 
inför fortsatt verksamhet.

Ungdomsdiplomet som infördes under 2018 har nu 
fått sina fem första mottagare. Diplomet infördes 
för att framhäva bygdegårdsföreningar som arbetar 
aktivt med att ge unga plats i organisationen. Före-
ningarna finns i fem olika distrikt och är alla goda 
exempel på föreningar där unga har inkluderats i 
styrelse och verksamhet.

Flera insatser för att uppmuntra till att få in fler 
unga och bättre introducera nya i organisationen 
har gjorts under året. Ett erbjudande om att ombud 
under 30 år får åka gratis på förbundsstämman 
gick ut till alla distrikt. Det resulterade i åtta ombud 
under 30 år. För att nya stämmoombud skulle 
känna sig inkluderade och välkomna erbjöds de 
en guide/mentor som varit med på BR:s stämma 
tidigare. Distriktens valberedningar uppmuntrades 

till att tänka på föryngring i arbetet och alla 
nyvalda i distriktsstyrelserna fick ett personligt 
välkomstmejl med information om uppdraget 
och inbjudan till distriktsstyrelseintroduktion på 
riksförbundet.

I mars arrangerades Inspirationshelg för unga med 
temat ledarskap, jämställdhet, hållbar utveckling 
och att skapa nätverk. Deltagare var unga från hela 
landet som representerade enskilda föreningar, 
distrikt och samarbetsorganisationer. Helgen 
var mycket uppskattad med många engagerade 
deltagare som förhoppningsvis tar plats i styrelser 
på olika nivåer. Inspirationshelgen fick ekonomiskt 
stöd från Gustaf V:s 90-årsfond och Stiftelsen 
Kronprinsessan Margaretas minnesfond.

Information och inspiration till att söka utvecklings-
bidrag för ungdomsverksamhet hos Boverket har 
gått ut i alla kommunikationskanaler. En film med 
information om Boverksstödet och var föreningar 
kan vända sig för att få hjälp med ansökan 
skicka des ut till samtliga distriktsstämmor. Fyra 
föreningar sökte stödet men alla fick dessvärre 
avslag på sina ansökningar. Riksförbundets anslag 
för ungdomsprojektet ligger kvar på en oförändrad 
nivå.

Ludgo-Spelviks bygdegård har ungdomsanpassat sin lokal och utomhusmiljö med 
verksamhetsutvecklingsbidrag från Boverket. Foto: Helena Elvidotter Forslund



15

Förbundets stämma genomförde i Värnamo 1–2 
juni 2019 med Jönköpings läns bygdegårdsdistrikt 
som lokala värdar. Det var 170 deltagare på plats 
varav 103 ombud. 

Seminarier, beredningsgrupper och 
stämmoförhandlingar
Lördagen inleddes med sex beredningsgrupper 
som behandlade 15 motioner, ett förslag på revi - 
derade stadgar, ny idégrund, förslag till medlems-
avgifter samt verksamhetsriktlinjer för 2020. 

Parallellt med en ordförandekonferens kunde 
övriga deltagare under lördagsförmiddagen välja  
att delta i någon av seminarierna; Säker förenings-
gård – så håller huset i 75 år till, Giraffspråket 
– en kommunikationsstrategi för att undvika 
dålig stämning, Vässa pennan – satirens roll för 
demokrati och yttrandefrihet och Navet i samhället 
– så skapar bygdegårdsföreningen lokal utveckling. 

Årets tema var Bygdegårdarna samlar Sverige. 
Som talare deltog Annie Lööf partiledare för 
Centerpartiet, född och uppvuxen i Värnamo. Vid 
invigningen medverkade artisten Timo Räisänen. 

2019 var jubileumsår för BR och även för landets 
första bygdegård – Ås förbundsgård. Föreningen 
firade 100 år och stod som värdar för årets 
förbundsfest.  

Utmärkelser
Förbundets högsta utmärkelse – guldplaketten – 
tilldelades Monica Eriksson (Stockholms län), Ola 
Johansson (Halland), Ulrika Johansson (Värmland) 
och Solveig Carlsson (Kronoberg). 

Utmärkelsen Årets bygdegårdsförening tilldelades 
Nogersunds hembygdsförening, Sölvesborgs 
kommun, Blekinge bygdegårdsdistrikt. På diplomet 
de fick var motiveringen skriven: 

”Nogersunds Hembygdsförening har hela tiden 
projekt på gång där medlemmarna ställer upp och 
arbetar med ständigt nya spännande utmaningar. 
Föreningen har en omfattande verksamhet som 
både attraherar besökare från Nogersund och 
utifrån. Med unika byggnader och verksamhet som 
samlar bygden är Nogersunds Hembygdsförening 
en värdig vinnare av utmärkelsen Årets 
bygdegårdsförening 2019.” 

Förbundsstämma

Guldplakettmottagarna. Foto: Karin Waldén Egholt

Sarah Ragnarsson, Lennart Lysell och Inga-Maj 
Andersson från Nogersunds hembygdsförening tog 
emot utmärkelsen Årets bygdegårdsförening. Foto: 
Karin Waldén Egholt

Alla stämmodeltagare 
fick en jubileumstygkasse.
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Värmdö bygdegårdsförening blev Årets miljöstipen-
diat med motiveringen: ”2017 investerade och 
installerade föreningen solceller som redan första  
året gav många kWh och minskade elkostnaderna 
betydligt. En investering för miljön. Solcellerna har  
väckt positiva reaktioner på bygden, ökat uthyr - 
ningen av bygdegården och gett bygdegården 
mycket uppmärksamhet genom att aktivt synlig-
göra bygdegårdsrörelsens miljöengagemang på ett 
nytt inspirerande sätt. Bland annat genomfördes 
en utställning på 2018 års förbundsstämma med 
Bygdegårdarnas Riksförbund.”

Seminarier dagen före
Fredagen före stämman bjöd på en seminarieresa 
i distriktet. Den inleddes på konstmuseet 
Vandalorum i Värnamo där berättelsen om platsen, 
byggnaden och ett besök i utställningarna ingick. 
Därefter besöktes bygdegårdarna Reftele och 
Norra Skolan som båda presenterades och bjöd på 
seminarierna ”Civilsamhället och det offentliga” 
respektive ”De hållbara och smarta bygderna”. 
Resan avslutades på nöjesparken High Chaparral 
där det bjöds på historien om hur parken kom 
till, nutid och framtid – landsbygdsutveckling i de 
småländska skogarna.

Förbundsstyrelsen. Stående fr. v.: Karin Olsson, Kenneth Nilshem, Ulla Johanson, Tina Jonasson, Anders 
Drottja (LRF), Per Lodenius (ordförande), Malin Svensson (ersättare), Karin Fälldin (förbundschef), Märta 
Martin-Åkesson (CUF), Marie Sandehult, Sven-Anders Andersson (ersättare), Eva Karin Hempel (SV) och 
Sören Runnestig. Sittande fr. v.: Magnus Danielsson, Anders Karlsson (vice ordförande) och Nils-Erik 
Grönvall (JUF). Foto: Karin Waldén Egholt
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Styrelse och arbetsutskott
Efter ordinarie förbundsstämma 2019 utgjordes förbundsstyrelsen (FS) av följande personer:

Ordinarie
Valda av förbundsstämman: 
Per Lodenius, Norrtälje 
Anders Karlsson, Solna 
Kenneth Nilshem, Arbrå 
Karin Olsson, Sjöbo 
Magnus Danielsson, Älvsbyn

Valda av medlemsorganisationer: 
Anders Drottja, Kolmården, Lantbrukarnas Riksförbund 
Märta Martin-Åkesson, Hägersten, senare Johanna Hedlund, Hägersten, Centerpartiets Ungdomsförbund 
Nils-Erik Grönvall, Billeberga, Jordbrukare Ungdomens Förbund 
Eva Karin Hempel, Vellinge, Studieförbundet Vuxenskolan

Ersättare
Valda av förbundsstämman: 
Sven-Anders Svensson, Tvååker 
Malin Svensson, Tärnaby  
Sofia Ohlsson, Enköping

Valda av medlemsorganisationer: 
Håkan Johansson, Borlänge, Lantbrukarnas Riksförbund 
Jenny Gudmundsson, Växjö, Studieförbundet Vuxenskolan

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

Personal i styrelsen
Sekreterare för styrelsen var förbundschef Karin Fälldin. Personalrepresentant var Carina G. Hördegård fram 
till maj och sedan Elinor Metsjö.

Styrelsens sammanträden
Förbundsstyrelsen höll sammanträden den 5 februari, 15 mars, 14 april, 3 maj, 2 juni, 20–21 september,  
22 november och 17 december.

Arbetsutskottet höll sammanträden den 24-25 januari, 1 mars, 24 april, 2 maj, 13 maj, 23 maj, 23–24 augusti, 
4 november, 12 december.

Revisorer
Ordinarie: 
Maud Johansson, Knivsta och Kristina Haglund, Nora 
Revisor utsedd av LR Revision AB: Jens Forneng, Örebro

Ersättare: 
Clas Forsgren, Norrtälje och Lars Nilsson, Gryt 
Revisorsersättare utsedd av LR Revision AB: Peter Lindbladh, Örebro

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

Sören Runnestig, Habo 
Ulla Johansson, Flen 
Tina Jonasson, Säffle  
Marie Sandehult, Enånger
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Fastighets- och försäkringsråd
Fastighets- och försäkringsrådet (tidigare Bygg- och försäkringsrådet) bestod av Anders Karlsson (ordf), 
Solna, (till och med maj), Thomas Hoonk, Söderbärke, (till och med maj), Sören Runnestig (ordförande 
från och med juni, innan dess ledamot), Habo, Björn Kanebäck, Åtvidaberg, Tina Jonasson, Säffle, Karin 
Olsson, Sjöbo, (från och med juni), Michael Holmér, Ingelstad, (från och med juni), förbundschef samt 
försäkringskansliet. Rådet har haft fyra möten under året.

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

Ungdomsråd
Ungdomsrådet bestod av Malin Svensson (ordförande), Tärnaby, Märta Waldrop Bergman, Hindås, Nils 
Lindsten, Arkelstorp, (till och med maj), Karin Olsson, Sjöbo, (till och med maj), Andreas Pettersson, Väse, 
(från och med juni), Joel Kamvik, Skövde, (från och med juni). Sekreterare var Anna Öhman, Elinor Metsjö 
och Helena Elvidotter Forslund, förbundskansliet. Rådet har haft fem möten under året.

Landsbygdsråd
Landsbygdsrådet bestod av Kenneth Nilshem (ordförande), Arbrå, Benny Jansson, Torsö, Monica Eriksson, 
Solna, (till och med maj), Sven-Anders Svensson, Tvååker och Sofia Ohlsson, Enköping, (från och med juni). 
Sekreterare var Carina G. Hördegård, förbundskansliet samt Benny Jansson. Rådet har haft fem möten 
under året.

Representation

Medlemskap och avtal

Alma folkhögskola – Karin Fälldin (ombud)

IDEA (Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer) – Anders Saxén (ombud)

Ideell kulturallians – Stefan Löfgren (ombud)

Riksföreningen Biograferna – Styrelseledamot: Anna Öhman (till och med april) och adjungerad ledamot 
Helena Elvidotter Forslund (från och med april). Ersättare i styrelsen: Eva Dahlänger (till och med april), och 
Nina Phil (från och med april). Ombud på stämman: Eva Dahlänger.

Hela Sverige ska leva – Karin Fälldin (ombud) 

Studieförbundet Vuxenskolan – Ulla Johanson och Karin Olsson (ombud) 

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Ung inkludering – Elinor Metsjö (representant)

Medlemskap
Bygdegårdarnas Riksförbund var medlem i Amatörteaterns Riksförbund, Centrum för Näringslivshistoria, 
Folkrörelsernas Arkivförbund, Folkrörelsernas Konstfrämjande, Föreningen Alma Folkhögskola, Grafiska 
sällskapet, IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, Ideell kulturallians, Riksorganisationen 
Hela Sverige ska leva, Studieförbundet Vuxenskolan, Riksteatern. I Civos var BR representerade genom 
Samlingslokalsorganisationernas Samarbetskommitté (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.
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Kansliet

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 och sedan med Stiftelsen Sankt Göransgården.

BR:s förbundskansli var förlagt till Franzéngatan 6, Stockholm till och med mars och sedan Stadshagsvägen 
6, Stockholm från och med mars. Flytt av kansliet blev nödvändigt på grund av att LRF sa upp alla sina 
hyresgäster då LRF själva skulle flytta. Tel 08-440 51 90, e-post: info@bygdegardarna.se. Under året skedde 
en omorganisation av kansliets tjänster.

Förbundssekreterare senare förbundschef    Karin Fälldin

Ekonomiansvarig senare Controller och ekonomiansvarig  Anders Saxén

Kommunikatör och organisationsutvecklare     Jenny Dahlerus

Verksamhetsutvecklare bygg, miljö och landsbygdsprogrammet Carina G. Hördegård t.o.m   
         september

Verksamhetsutvecklare fastighet och miljö    Annica Larsson fr.o.m september

Konst- och kulturkonsulent senare verksamhetsutvecklare 
konst och kultur       Stefan Löfgren 

Verksamhetsutvecklare ungdom 50 %, film 50 %   Anna Öhman föräldraledig fr.o.m  
         april därefter Helena Elvidotter   
         Forslund

Verksamhetsutvecklare ungdom     Elinor Metsjö

Verksamhetsutvecklare ungdom (tjänstledig)    Rosa Jonsson t.o.m juni

Assistent senare administratör      Andreas Engström

Assistent konst och medlemskap 50 % senare administratör  Anna-Lena Nilsson

Informationsassistent       Karin Waldén Egholt 

Dessutom har Benny Jansson haft ett mindre uppdrag som konsult sedan september att sköta 
landsbygdsfrågorna under tiden den nyskapade tjänsten verksamhetsutvecklare organisation och 
landsbygd varit vakant från september.
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Medlemsantal

Distrikt 2018 2019

Stockholm 60 61

Uppsala 80 81

Södermanland 27 27

Östergötland 41 41

Jönköping 38 38

Kronoberg 38 38

Norra Kalmar 10 10

Södra Kalmar 37 37

Gotland 60 60

Blekinge 17 18

Skåne 55 57

Halland 69 69

Västra 81 81

Sjuhärad 56 55

Skaraborg 86 89

Värmland 120 120

Örebro 28 29

Västmanland 37 37

Dalarna 101 103

Gävleborg 59 61

Västernorrland 61 61

Jämtland 92 91

Västerbotten 82 85

Norrbotten 98 98

Summa 1 433 1 447
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Nya medlemmar
Följande 21 föreningar har anslutit sig till riksförbundet:

Distrikt Förening       Medlemsnr

Stockholm Muskö Hembygdsgård, Föreningen U.P.A.  2206

Uppsala Bruksgårdarnas Samfällighetsförening   2208

Södra Kalmar Södermöre scoutkår/Arbygården   2213

Blekinge Eringsboda Samhällsförening    2218

Skåne  Stora Beddinge Byalag     2199

  Färingtofta Idrottsklubb    2216

Västra  Tanums Bygdegårdsförening, Ideellförening  2214

Skaraborg De ungas hus i Daretorp    2198

  Vårkumla Hembygdsförening    2215

  Jäla Hembygdsförening    2219

Örebro  Hampetorps Föreningsgård    2207

  Hantverkshuset i Askersunds ek. förening  2204

Dalarna Vintjärns Intresseförening    2205

  Svartnäs Intresseförening    2209

  VRG´s Bystugeförening     2210

Gävleborg  Svabenverks Bygdegårdsförening   2200

  Gammel-Boning Ulvtorps Bgf    2212

Västerbotten  Träffpunkten i Sikeå ekonomiska förening  2201

  Klabböle Idrottsförening    2203

  Holmöns Utvecklingsforum    2217

Norrbotten  Moskojärvi Bygdegårdsförening   2202

Utgångna medlemmar
Följande 7 föreningar har utgått ur förbundet:

Distrikt  Förening      Medlemsnr

Södra Kalmar  Arby Bygdegårdsförening    1164

Västra  Tanums Bgf      63

Örebro  Åsbro Intresseförening     2155

Dalarna Andersviksbergs Bystugeförening   1456

Jämtland Strömsnäs Byförening     1856

Norrbotten Bjumisträsk-Långvikens Byaförening   1368

  Björsbyn, bgnf, Byagården    1432



22

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Bygdegårdarnas Riksförbund är ett riksförbund som samlar Sveriges 1 447 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 deras arbete för lokal 
utveckling. Det handlar bland annat om organisationsutveckling, kulturfrågor, ungdomsverksamhet 
och fastighetsfrågor. En del kulturarrangemang anordnas varje år, så som Konst åt alla, samt arrangeras 
konferenser för bygdegårdsdistrikten. Under 2019 har också vandringsutställningen Vässa pennan turnerat 
runt i Bygdegårdssverige. 

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

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

att  främja föreningsdrivna allmänna samlingslokaler som erbjuder mötesplatser och värnar   
 mötesfriheten för alla som delar våra demokratiska värderingar,

att  genom aktiva insatser främja lokal utveckling och en decentraliserad verksamhet inom kultur och  
 andra angelägna områden i hela landet för att stärka bygders attraktionskraft,

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

Under räkenskapsåret har förbundets styrelse och kansli arbetat för att främja syftet. Genom stöd i 
fastighets frågor 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 decentraliserad kulturverksamhet i 
hela landet. Genom påverkansarbete gentemot beslutsfattare lokalt, regionalt och nationellt söker vi bättre 
förutsättningar för bygdegårdar att bedriva lokal utveckling runt om i hela landet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under räkenskapsåret har mycket fokus lagts på implementering av det utvecklingsarbete som pågått 
under de senaste åren. Ny idégrund och uppdaterade stadgar antogs av förbundsstämman. Som en del i 
att ställa om utifrån de nya målen gjordes en omorganisation av förbundskansliets personal. Nya tjänster 
kommer bättre kunna arbeta enligt målen, men det har också inneburit att omställningskostnaderna på 
personalsidan inneburet ett minusresultat gentemot budget. Dessutom har uppdatering av årsrapporten/
medlemsdatabasen inneburit en högre kostnad än förväntat. Budgeterat var att göra ett minusresultat på 
100 000 kronor på grund av flyttkostnader för kansliet som bytt lokal under året. Resultatet landar dock 
på ett minusresultat på 835 557 kronor. Tidigare år har istället kraftiga överskott gjorts, årets underskott 
innebär således inte ett ekonomiskt utsatt läge vilket framgår i femårsöversikten nedan. 

Från och med i år ändras riksförbundets redovisningsrutin då försäkringens resultat inte kan bokföras 
separat utan att vara föremål för stämmobeslut. Försäkringsfondens stora plusresultat innebär att resultatet 
för hela organisationen landar på plus trots att vi gått minus enligt styrelsens budget. Försäkringsfonden 
har fått in stora summor i återbäring och skadebonus vilket enligt tidigare principbeslut ska gå till att främja 
och utveckla försäkringskollektivet. Detta gör att siffran som visar resultat 2019 i femårsöversikten inte är 
jämförbart med tidigare år.

Medlemsantalet vid årets slut var 1 447 bygdegårdsföreningar. Det innebär en ökning med 14 föreningar 
jämfört med föregående år. Förbundet har således ökat sitt medlemstal för 46:e året i rad.
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Femårsöversikt

2019 2018 2017 2016 2015
Belopp i tkr
Intäkter 27 805 25 559 26 433 23 046 23 321
Resultat 94 -90 953 427 -211
Eget kapital 9 033 9 230 8 854 6 582 6 228
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Förbundets ekonomi

Resultaträkning
Not 2019 2018

INTÄKTER

Medlemsavgifter 4 564 645 4 521 474

Bidrag 1 6 801 598 5 980 597

Bygdegårdsförsäkringsavgift 10 918 281 10 826 984

Nettoomsättning 2 5 520 013 4 230 425

Summa intäkter 27 804 537 25 559 480

KOSTNADER

Bygdegårdsförsäkringen 3  4 -13 847 308 -13 302 288

Gemensamt -3 527 719 -3 202 112

Landlotten -1 372 101 -719 108

Fastighet och Miljö -1 169 073 -1 098 438

Kultur -1 266 818 -1 147 873

Tidskriften Bygdegården -918 805 -858 755

Konst åt alla -484 448 -490 172

Film -584 567 -524 440

Ungdom -1 529 597 -1 132 431

Distriktsstöd -532 900 -529 600

Landsbygdsprogrammet -131 302 -224 335

Stämma och styrelse -1 133994 -849 971

Samsam -18 095 -11 085

Organisationsmaterial -1 831 -21 040

Projekt 5 -969 094 -847 529

Summa kostnader -27 487 652 -24 946 282

Rörelseresultat 316 885 607 691

Avskrivningar

Planenliga avskrivningar 6 -241 387 -246 835

Resultat efter avskrivningar 75 498 360 856

Finansiella intäkter 18 391 15 171

Resultat efter finansiella poster 93 889 376 027

Bokslutsdispositioner 7 - 471 301

ÅRETS RESULTAT 93 889 -89 769
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Balansräkning
Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 8 490 105 551 017

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 1 087 903 37 903

Summa anläggningstillgångar 1 578 008 588 920

Omsättningstillgångar

Varulager 71 200 81 144

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 11 103 483 10 622 873

Förutbetalda kostnader och övriga kortfristiga fordringar 
upplupna intäkter

348 590 56 343

Summa kortfristiga fordringar 11 452 073 10 679 216

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank 13 760 730 16 250 555

Summa omsättningstillgångar 25 284 003 27 010 915

SUMMA TILLGÅNGAR 26 862 011 27 599 835

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Fritt eget kapital 10

Balanserad vinst/föregående års resultat 1 017 707 1 107 475

Redovisat resultat 93 889 -89 767

Ändamålsenliga medel 7 921 413 8 213 161

Summa fritt eget kapital 9 033 009 9 230 869

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 147 096 235 912

Övriga skulder 253 101 228 937

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  11 17 428 805 17 904 117

Summa kortfristiga skulder 17 829 002 18 368 966

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26 862 011 27 599 835
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 (K2).

Den funktionsindelade resultaträkningen delar in kostnaderna i aktiviteter och funktioner.

Noter 2019 2018

Not 1 bidrag tkr

Statliga bidrag 4 884 4 393

Lönebidrag mm 298 257

Övriga bidrag (Postkodlotteriets kulturstift., LRF, landlotten, Gustaf V:s 
minnesfond)

1 619 1 331

Summa bidrag tkr 6 801 5 981

Not 2 Nettoförsäljningens fördelning

Bygdegårdsförsäkringen 4 535 3 315

Tidskriften Bygdegården 381 413

Utbildning 263 248

Övriga intäkter (ex. stämman, org. material ) 341 254

Summa nettointäkter tkr 5520 4230

Not 3 Anställda och personalkostnader

Män 3 3

Kvinnor 7 7

Medelantalet anställda 10 10

Löner och andra ersättningar

Ledning/Styrelse/Råd/Revision/Valberedning 706 1 158

Övriga anställda 3 352 3 052

Summa tkr 4 058 4 210

Sociala kostnader

Ledning/Styrelse/Råd/Revision/Valberedning 198 318

Övriga anställda 1 141 912

Summa tkr 1 339 1 230

Pensionskostnader

Ledning/Styrelse/Råd/Revision/Valberedning 30 30

Övriga anställda 263 211

Summa tkr 293 241

Summa personalkostnader tkr 5 690 5 681

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

Not 4  Hyreskostnad 

Hyra 381 kvadratmeter (förra året 238) tkr 921 800

Per kvadratmeter 2 417 (förra året 3 361) kr 2 417 3 361

Tilläggsupplysningar
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Not 5 Projekt kostnader tkr

Läsprojektet Det är väl ingen konst att läsa 0 44

Integrationsprojektet Take my hand 0 481

Försäkringsprojektet 679 323

Filmprojekt 290 0

Summa tkr 969 848

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 10–20 % 20 %

Not 7 Bokslutsdispositioner tkr

Intäkter

Försäkringsavgifter 10 827

Övriga försäkringsintäkter 3 315

Utbildning 15

Kostnader

Bygdegårdsförsäkringen -13 303

Försäkringsprojekt -323

Avskrivningar -62

Förändring av Bygdegårdsförsäkringens resultatregleringsfond -471

Årets resultat försäkring

Bygdegårdsförsäkringens resultat redovisas från 2019 i Verksamhetsberättelsens slutord

Not 8 Inventarier tkr

Ingående anskaffningsvärde 1 234 883

Under året inköpta inventarier 181 565

Under året utrangerade/sålda inventarier 0 -214

Utgående ackumulerade anskaffningar 1415 1 234

Ingående avskrivningar 683 650

Under året utrangerade/sålda inventarier 0 -214

Årets avskrivningar 242 247

Utgående ackumulerade avskrivningar 925 683

Planenligt restvärde 490 551

Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Swedbankaktierna (1 167 stycken) har i avsaknad av uppgift om verkligt anskaffningsvärde upptagits till 
marknadsvärdet 37 903 kronor per 31/12 2008.

Marknadsvärdet per 31/12 2019 är 162 738 kronor.

Spax inköpt 2019 för 1050 000 tkr har ett marknadsvärde av 1 174 000 per 31/12 2019

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

Ändamålsenliga 
medel

Balanserat 
resultat

Årets resultat

Belopp vid årets ingång 8 213 1 107 -90

Dispositionsenligt beslut av årets stämma -90 90

Disposition av fonder:

Återföring Jubileumsfond -246

Utnyttjande Resultatregleringsfond Försäkringen -46

Årets resultat 94

Belopp vid årets utgång tkr 7 921 1 017 94

Ändamålsenliga medel:

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

Bygdegårdsförsäkringens resultatregleringsfond 6 021 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 2019 2018

Fakturerade medlems- och försäkringspremier 2019 14 858 14 445

Förutbetalda bidrag 1 123 2 234

Semesterlöneskuld 728 658

Övriga kostnader 720 567

Summa tkr 17 429 17 904
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Ännu ett framgångsrikt år för bygdegårdsrörelsen är avslutat. Vi har ökat i antal anslutna föreningar och 
genomfört en omfattande verksamhet. På grund av fram för allt omorganisation av förbundskansliet och 
datautvecklingskostnader har vi dock gjort ett minusresultat jämfört med budget. Vi budgeterade att gå 100 
000 kronor minus på grund av flytt av kansliet men har gått 835 557 kronor minus. Minusresultatet fördelas 
enligt följande:

Omorganisation av förbundskansliet, löner vid uppsägning etc. 398
Semesterlöneskuld 100
Datautveckling av årsrapport och medlemsdatabas 100
Övrigt 113
Flytt av kansliet 124

835

I år ändras dessutom vår redovisningsrutin då försäkringens resultat inte kan bokföras separat utan att 
vara föremål för stämmobeslut. På grund av det är den ekonomiska redovisningen inte jämförbar med 
föregående års redovisning. Resultatet för Bygdegårdarnas Riksförbund som helhet är ett plusresultat på 
93 889 kronor. Dock är 929 446 kronor specifikt försäkringspengar som enligt tidigare principbeslut ska 
användas till åtgärder kopplat till förbättringar och investeringar för försäkringskollektivet, se not 10 i 
balansräkningen. Både en stor summa pengar i återbäring samt skadebonus tillföll BR under 2019. Planerat 
är att fortsatt driva olika typer av skadeförebyggande projekt, säker föreningsgård samt ge viss direkt 
återbäring till bygdegårdsföreningarna. Därför föreslår förbundsstyrelsen att 929 446 kronor avsätts till 
försäkringsfonden för detta ändamål.

Försäkringens resultat

Intäkter 1 608 314
Kostnader -678 868
Total vinst 929 446

Tack till alla engagerade eldsjälar inom organisationen i föreningar, distrikt och förbund. Ett stort tack också 
till våra medlemsorganisationer och alla samverkande parter inom såväl myndigheter, institutioner som 
olika organisationer.

Styrelsen föreslår

att avsätta 929 446 kronor till försäkringsfonden.

att balansera i ny räkning -835 557  kronor. 

Stockholm den 20 mars 2020

Slutord
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Per Lodenius

Anders Karlsson

Kenneth Nilshem

Karin Olsson

Magnus Danielsson

Sören Runnestig

Ulla Johanson

Tina Jonasson

Marie Sandehult

Anders Drottja

Eva Karin Hempel

Nils-Erik Grönvall

Johanna Hedlund

Karin Fälldin

Underskrifterna finns i två separata dokument:
Verksamhetsberättelse 2019 - signerat1.pdf
Verksamhetsberättelse 2019 - signerat2.pdf
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Bilaga 1

Boverkets investerings- och tillgänglighetsstöd till föreningar i BR 2019
Sökande/Medlem Distrikt Kommun Ansökt belopp

Nogersunds hembygdsförening Blekinge Sölvesborg 140 000

Bräkne-Hoby bgf Blekinge Ronneby 200 000

Sifferbo by ideella förening Dalarna Gagnef 30 000

Föreningen Horndals Brukspark Dalarna Avesta 550 000

Föreningen Horndals Brukspark Dalarna Avesta 130 000

Siljansnäs Socken Ek. förening Dalarna Leksand 495 000

Hästbergs bgf Gävleborg Ljusdal 205 000

Hästbergs bgf Gävleborg Ljusdal 200 000

Videbergs bgf Halland Varberg 70 000

Fagereds bgf Halland Falkenberg 34 000

Solbackens bgf Halland Laholm 2500 000

Solbackens bgf Halland Laholm 200 000

Norra Sandsjö bgf Jönköping Nässjö 60 000

Hällabäcks bygdegårds o samhällsf. Jönköping Gislaved 180 000

Kalvsvik bgf Kronoberg Växjö 1660 000

Kalvsvik bgf Kronoberg Växjö 200 000

Bolmsö bgf Kronoberg Ljungby 200 000

Vrå bgf Kronoberg Ljungby 200 000

Getterums Intresseförening Norra Kalmar Västervik 155 000

Mattila bgf Norrbotten Haparanda 50 000

Töre hembygdsförening Norrbotten Kalix 200 000

Grovare Fänneslunda hembygdsför. Sjuhärad Ulricehamn 80 000

Gingri Nya bgf Sjuhärad Borås 100 000

Kinnarumma byalag Sjuhärad Borås 200 000

Månstads hembygdsförening Sjuhärad Tranemo 85 000

Österängs bgf Skaraborg Götene 885 000

Norra Vånga bgf Skaraborg Vara 80 000

Timmermannens vänner Skaraborg Skövde 140 000

Ekeskogs byalag Skaraborg Töreboda 70 000

Linderöds Bgf Ek. Förening Skåne Kristianstad 195 000

Föreningen Sättra byhus Stockholm Norrtälje 45 000

Bromboda bgf Södra Kalmar Emmaboda 40 000

Föreningen Altunagården Uppsala Enköping 280 000
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Sökande/Medlem Distrikt Kommun Ansökt belopp

Almunge bgf Uppsala Uppsala 25 000

Häljebols bgf Värmland Säffle 11 500

Älvenäs bgf Värmland Karlstad 880 000

Ledings bgf Västernorrland Örnsköldsvik 30 000

PRO Köpmanholmen Västernorrland Örnsköldsvik 850 000

Nivren Folkdansgille Västernorrland Sundsvall 270 000

Norrby bgf Västmanland Sala 200 000

Åsbräcka bgf Västra Lilla Edet 95 000

Till BR anslutna föreningar Antal 41 12 220 500

Totalt till Boverket Antal 82 27 212 000

Procent 50 % 44,90 %

Bilaga 2
Boverkets utvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet till föreningar i BR 
2019
Fyra föreningar sökte stöd dock blev ingen ansökan beviljad.

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