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Verksamhetsplan för Dalarnas Bygdegårdsdistrikt år 2021.
Dalarnas Bygdegårdsdistrikt.
Distriktet omfattar alla 15 kommuner i Dalarnas län. Vårt mål är att öka till 110 föreningar som
medlemmar under 2021. Distriktet har en ideelltarbetande styrelse som består av 7 ledamöter.
Distriktet är den sammanhållande länken mellan föreningarna och riksförbundet.
Medlemsföreningarna och dess styrelseledamöter erbjuds utbildning av distriktet inom respektive
ansvarsområden. Distriktsstyrelsen har som mål att besöka ett antal föreningar varje år.

Coronastrategi
Våra 107 medlemsföreningar har drabbats hårt med ekonomiska svårigheter av Coronapandemin.
Vårt mål är att stötta föreningarna med att omstarta och att utveckla sin verksamhet igen. Viktigt är
uthyrning, kulturarrangemang, offentliga möten med mera. Många har det svårt och farit illa under
tiden med restriktioner av att inte kunna träffats. Nu är det viktigt att människor får en möjlighet att
mötas i sociala sammanhang.

Integration – möte mellan kulturer
Bygdegårdarna fungerar bra för hela länet med kulturmöten mellan människor i olika generationer
och med olika bakgrunder. Våra bygdegårdar kan bli platsen där nyanlända och de som under en lång
tid bott på bygden lär känna varandra.
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Ungdomar är framtiden och nutid
Ungdomarna skall ta plats i våra bygdegårdar. Vi arbetar för att få flera unga ledamöter i våra
styrelser som kan få igång mer ungdomsverksamhet. Vi uppmuntrar föreningarna att ordna
aktiviteter riktad till barn och ungdomar. Med modern teknik på plats i bygdegården kan lokalen bli
en plats för mer verksamhet för både bygden och ungdomarna.

Konsten och kulturen
Vi vill underlätta för föreningarna att arrangera både barn- och vuxenkultur genom ett visst
ekonomiskt stöd. Med Studieförbundet Vuxenskolan kan vi ordna informationsträffar om samverkan
i arrangörskap. Det finns en utbudkatalogen ”Scenkonst” framtagen av scenkonstkonsulent Region
Dalarna och Dalarnas Bygdegårdsdistrikt, den uppdateras årligen.

Miljö för en hållbar framtid
Vi arbetar efter miljöplanen för att få flera bygdegårdar att skaffa miljödiplom. Aktiv information görs
om vikten för miljöarbete i föreningarna. Både inomhus och utemiljön.

Informationsträffar
Distriktet kommer att fortsätta anordna föreningsträffar i olika delar av länet. Information om
utveckling och investeringar i fastigheten. Uppmuntra föreningarna att genomföra
försäkringsbolagets webbutbildning ”Säker föreningsgård”. Samt att även göra årlig genomgång PM
om att se över sitt hus och dess inventarier. Andra viktiga områden är information om
försäkringsavtalet, skadeförebyggande åtgärder och energieffektivisering.

Ekonomi
Pandemin med nedstängning av verksamheten har slagit hårt mot våra föreningar med dålig
ekonomi som följd. Distriktsstyrelsen har beslutat att föreningarna skall få 400 kronor i rabatt på
2021 års medlemsavgift till distriktet. Vi har haft mindre utgifter då vi ej kunnat vara ute hos
föreningarna och kulturbidrag varit aktuella.

