Dalarnas Bygdegårdsdistrikt
Verksamhetsberättelse 2021

Stämmolokal 2021
Var planerad till Vika bgf, Falun
Restriktioner gjorde att stämman blev digital.

Vår ordförande har ordet.
Bygdegårdsvänner.
Så har ännu ett år gått. Ett år med lite lättare restriktioner för våra föreningar.
Nytt år och alla hade förväntningar på att åter få öppna upp alla bygdegårdar
och bystugor för den vanliga verksamheten.
”Återstartabygdegården” var i alla fall en liten lättnad för föreningarna. Där de
kunde söka bidrag upp till 15 000 kronor för att få kultur till sina hus. Statens
kulturråd hade beviljat Riksförbundet 2 miljoner till kulturen. Cirka 30
föreningar i Dalarna som öppnade upp och jobbade med kulturen och har fått
bidrag.
Vi genomförde Distriktsstämman digitalt och en del föreningar har gjort
detsamma.
Två nya föreningar har anslutet sig till Dalarnas Bygdegårdsdistrikt. Dalsjö
byförening i Borlänge kommun och Tolvsbo byförening i Smedjebackens
kommun. Vi hälsar er varmt välkommen till distriktet och bygdegårdsrörelsen.
Ny förbunds chef på kansli i Stockholm. Kenneth Lundmark tillträdde under
hösten.
Vi riktar ett stort Tack till Region Dalarna för gott samarbete. Tack till alla som
bidraget till vår verksamhet under året. Ingen nämnd och ingen glömd.
Dalarnas Bygdegårdsdistrikt hälsar alla välkommen till verksamhetsåret 2022.

Eva-Lisa Eriksson, ordförande
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Distriktsstyrelsen har bestått av:
Eva-Lisa Eriksson
Nybo, Säter
Bengt-Olof Danielsson
Garpenberg, Hedemora
Gertrud Hjelte
Svinö, Hedemora
Leif Björk
Hornberga, Orsa
Håkan Johansson
Dalsjö, Borlänge
Katarina Jernberg
Lindan, Borlänge
Mats-Gunnar Eriksson
Öna, Mora
Nadja Eriksson
Gräsberg, Ludvika
Ersättare:
Birgitta Gustafsson

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör

Centerpartiet

Säter

Revisorer:
Mari Jansson
Evert Hermansson
Ersättare:
Margith Henriksson
Kristina Ohls

Sjöhaga, Säter
Älvdalen

omval
nyval

Mora
Avesta

omval
nyval

Valberedning
Jan-Olof Källström
Mats Dahlström
Leo Persson

Folkärna, Avesta
Aspeboda, Falun
Hållbovallen, Älvdalen

sammankallande

Styrelsen har hållit 4 fysiska sammanträden samt 3 Zoom möten under året.
Kultur
Gertrud Hjelte, Katarina Jernberg.
Information
Bengt-Olof Danielsson, Håkan Johansson.
Bygg
Leif Björk, Bengt-Olof Danielsson.
Försäkring
Leif Björk, Mats-Gunnar Eriksson,
Nadja Eriksson.
Ungdom
Mats-Gunnar Eriksson, Katarina Jernberg.
Landsbygd
Eva-Lisa Eriksson, Leif Björk, Håkan Johansson.
Miljö
Eva-Lisa Eriksson, Håkan Johansson, Nadja Eriksson.
Styrelsens ledamöter har sinsemellan fördelat ansvaret att vara kontaktpersoner för
bygdegårdsföreningarna i Dalarnas femton kommuner. Styrelsens olika ledamöter har också
deltagit i riksförbundets olika seminarier och konferenser.
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Medlemmar, medlemskap, samverkan
108 bygdegårdsföreningar eller motsvarande var vid slutet av 2021 medlemmar i Dalarnas
Bygdegårdsdistrikt. Nya medlemmar under året var Dalsjö Byförening, Borlänge kommun och Tolvsbo
Byförening, Smedjebackens kommun.
Region Dalarna stöder oss med ett verksamhetsbidrag på 125 000 kronor, för år 2021.
Följande organisationer var under året medlemmar i Dalarnas Bygdegårdsdistrikt: Lantbrukarnas
riksförbund, Studieförbundet Vuxenskolan samt Centerorganisationerna.
Bygdegårdsdistriktet var under 2021 medlem i följande organisationer: Studieförbundet
Vuxenskolan, Dalarnas Folkrörelsearkiv, Konstfrämjandet Dalarna, Föreningen Coompanion
(Kooperativ utveckling i Dalarna), Hela Sverige ska leva Dalarna samt Skådebanan Dalarna.
Bygdegårdsdistriktet har fortsatt sin samverkan med bland andra följande: Dalateatern, Dalarnas
Museum, Musik i Dalarna, Film i Dalarna, Dalarnas bildningsförbund, Dalarnas fornminnes- och
hembygdsförbund, Riksteatern Dalarna, Region Dalarna, RSP (Regionala serviceprogrammet).

Distriktets organisatoriska arbete och information
Dalarnas Bygdegårdsdistrikt är forum för samverkan mellan Dalarnas bygdegårdsföreningar och
medlemsorganisationer.
Samordningen i distriktet sker genom ideella krafter. Ansvar för utbildning och inspiration inom
områdena kultur-, miljö- och lokalägarfrågor fördelas inom distriktsstyrelsen. Varje styrelseledamot
ansvarar för kontakter med flera bygdegårdsföreningar och besök prioriteras i nya föreningar och vid
särskilda behov av råd och stöd för att utveckla verksamhet. Sakkunniga inom byggnations-,
försäkrings-, miljö- och kulturfrågor verkar i direkt dialog med bygdegårdsföreningarna.
Från Bygdegårdarnas riksförbund sänds regelbundet informationsbrev till alla bygdegårdsföreningar.
Dalarnas bygdegårdsdistrikt har under många år sammanfattat sin information i bladet
Bygdegårdsnyckeln som sänds till alla föreningar och medlemsorganisationer. Den går ut 4 gånger
per år. En utbildningsdag av styrelsen i Strandbro Bygdegårdsförening hölls på hösten (november)
(Bygdegården 2:1)
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Föreningsbesök
Distriktsstyrelsen brukar varje år besöka många föreningar inom ett område under två dagar på
resande fot. I september 2021 reste distriktsstyrelsen runt i Vansbro, Malung-Sälens kommun under
två dagar besöktes 9 föreningar. Övernattning i Malung där verksamhetsplan för år 2022 fastställdes.

Distriktsstämman var digitalt i år, lördag 10 april 2021.
Inledning av distriktsordförande Eva-Lisa Eriksson som hälsade alla välkommen till en för första
gången en digital stämma via Zoom. Under två år har vi planerat en fysisk stämma i Vika Bygdegård,
Falu kommun. Men har fått ställas in pga. pandemin.
Stämmoordförande valdes Jenny Drugge från Falun att leda dagens förhandlingar.
Alla ombud hade fått anmäla sig i förväg till årsstämman för att få tillgång till länk till det digitala
årsmötet.
Silvernålen utdelades till Birgitta Gustafsson som under en lång tid har varit sekreterare i distriktet.
Utmärkelsen Årets bygdegårdsförening i Dalarna inga förslag hade inkommit således delades ingen
utmärkelse ut.
Ca 25 ombud och gäster deltog på stämman.

Unga i bygdegårdar
Bygdegården ska vara barns och ungas andra hem, en självklar mötesplats för unga där de har vuxnas
förtroende att själva skapa och arrangera. Mats-Gunnar Eriksson och Katarina Jernberg har varit
ungdomsansvariga under 2021 och de har varit engagerad vid nationella ungdomskonferenser.
Filmutrustning fanns att låna av förbundet en förening lånade förbundets filmutrustning.
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Kulturverksamhet
Bygdegårdsdistriktets vision är att varje bygdegård och bystuga i Dalarna ska fungera som
kulturhus i ett levande lokalt kulturliv och distriktet arbeta aktivt för att främja och
underlätta kulturverksamhet runt om i hela Dalarna. Vi i bygdegårdsrörelsen vill medverka
till kulturliv med mångfald, god kvalité och plats för både amatörers skapande och
professionella kulturarbetares medverkan, stor konst i litet format är ledstjärnan för
distriktets målmedvetna arbete med professionellt buren kultur.
I år fanns det möjlighet att söka via förbundet ”Återstartabygdegård”. Ett fint erbjudande till
föreningar att söka upp till 15 000 kronor för kultursatsning i bygdegården. Bidraget var från
Statenskulturråd. 30-tal föreningar tog chansen och sökte bidrag till kulturen.
En kulturgrupp bildades tidigt under sommaren som bestod av Gertrud Hjelte, Leif Björk och
Eva-Lisa Eriksson. De fick i uppdrag att hitta verksamma kulturarbetare inom vårt distrikt
samt hjälpa föreningar att boka dessa artister till bygdegårdarna. Även en trollkarl som
underhöll de yngre i bygdegårdarna.

Konst i Bygdegårdar
Möjligheterna att via Bygdegårdarnas riksförbund erhålla en kollektion av bildkonst av
förnämligt slag deponerad i bygdegården har presenterats vid föreningsbesök och
distriktsträffar. Tack vare statsbidraget till Konst åt alla har Bygdegårdarnas riksförbund
under årtionden kunnat köpa in och förmedla bildkonst av nu verksamma professionella
konstnärer runt om i hela landet. Konsten har spridits dels genom depositioner i alla
bygdegårdar som så önskar, dels genom vandringsutställningar med stor konst i litet format.
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Lokalägarfrågor
Dalarnas alla bygdegårdsföreningar ska kunna erbjuda allmänheten trygga och bra
samlingslokaler, som är tillgängliga för alla. En central uppgift för bygdegårdsdistriktet är
därför att ge medlemsföreningarna vägledning i vitala frågor, som gäller såväl ledarskap som
lokalers kvalitet och status. Distriktets rådgivning kring byggfrågor, bygdegårdsförsäkring,
miljö- och energi, avtals- och stadgefrågor samt föreningsledning har under året genomförts
i huvudsak på ideell bas och främst vid föreningsbesök.
Vikten av att de lokala föreningarna installerar vattenfelsbrytare och larm i sina lokaler kan
inte nog understrykas och har räddat många föreningar/hus från stora kostnader plus att det
ger rabatt på försäkringar och investeringsbidrag.

Byggverksamheten
Varje bygdegård har sin historia och unika karaktär. För att vara angelägen
och väl använd, behöver bygdegården vara modern, lätt att bruka och
tillgänglig för alla, inte minst människor som lever med funktionsvariation.
Varje föreningsstyrelse har därför ett ansvar att arbeta med husets status och
utveckling – på både kort och lång sikt.
Med början år 2019 har föreningarna kunnat utbilda styrelsen i ”Säker föreningsgård” och
erhållit rabatt på försäkringen.
God ekonomi i bygdegården förutsätter rimliga driftskostnader och goda inkomster genom
hög nyttjandegrad, attraktiv verksamhet och klok förvaltning. Det innebär att lokalen skall ha
fullgod standard, vara väl underhållen och genomtänkt inredd.
Varje förening skall utse en Kontaktperson för fastighetsfrågor.
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