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Distriktsstämma 2022-04 -10
Nyckelby bygdegård

Bygdegårdarna samlar Sverige – mötesplats för delaktighet och gemenskap.
Bygdegårdarnas Riksförbund med närmare 1 452 bygdegårdsföreningar, är landets största
riksorganisation för föreningsdrivna allmänna samlingslokaler, vi har 240 000 medlemmar och vår
lokalyta uppgår till 500 000 kvadratmeter, vilket motsvarar drygt 8 200 större tvårumslägenheter. Vi
finns i 251 av landets 290 kommuner. Den allmänna samlingslokalen är en mötesplats för alla med
en demokratisk värdegrund, där utrymme finns för folkbildning, möten, kultur, samhällsutveckling
och fest. Den stora majoriteten av landets bygdegårdar finns på landsbygden.
Örebro läns bygdegårdsdistrikt, med sina 28 bygdegårdsföreningar, är länets största
distriktsorganisation för föreningsdrivna allmänna samlingslokaler.
Bygdegårdsföreningen är den starka motor som behövs för att stärka samverkan och därigenom
stärka den lokala gemenskapen som är nödvändig för att det lokala utvecklingsarbetet ska bli
framgångsrikt.
Denna verksamhetsplan är framtagen och har som grund ett antal olika faktorer. Först och främst är
det distriktets stadga, som i dess ändamålsparagraf anger syftet och målen för distriktets verksamhet.
Dessutom tillkommer de beslut som fattats av Bygdegårdarnas Riksförbund angående de
prioriteringar av verksamhet som ska göras under 2022.
Vidare handlar det om distriktsstyrelsens val av tolkning av sin uppgift samt vilket arbetssätt som
styrelsen väljer att lösa sin uppgift.
Denna verksamhetsplan är framtagen med utgångspunkt i att uppfylla de långsiktiga målen till 31
december 2022:
• Bygdegårdsrörelsen är en välkänd och respekterad samhällsaktör.
• Bygdegårdarna blir fler, med en ännu bättre spridning över länet.
• Bygdegårdarna är funktionella och tillgängliga mötesplatser.
• Bygdegårdarnas verksamhet når fler målgrupper.

2. Kommunikation och påverkningsarbete

Behov och syfte
Arbetet för att öka kännedomen om bygdegårdars viktiga roll i samhällsstrukturen behöver fortsätta.
Kontakter med beslutsfattare och myndigheter ska stärkas och utvecklas kontinuerligt.
Distriktet stöttar lokalföreningarna att ha kontakt med politiker och tjänstemän i kommunerna för
bland annat lokal- och verksamhetsstöd. Delta i framtagande av kriterier inför ny period med
landsbygdsutveckling för att visa på vikten av bygdegårdar, dess verksamhet och utveckling.
Medlemmarna ska ha tillgång till korrekt, relevant och uppdaterad information för att kunna driva sin
bygdegårdsförening på bästa sätt. Medlemsföreningarna behöver även stöd för att kommunicera
med sina målgrupper, till exempel funktionella och uppdaterade hemsidor.
Mål
• Att genomföra en eller två disstriktträffar under hösten 2022.
• Att fler av Örebro läns föreningar har bjudit in företrädare för kommunen till möte under 2022.
• Att distriktet medverkar till minst ett tillfälle vad framtagande av regionala styrdokument.
• Att kännedomen om bygdegårdar ökar hos allmänheten.
• Att distriktet har uppdaterade hemsida.
• Att öka antal föreningar som har hemsida via BR.
• Att bygdegårdsföreningarna uppmärksammar sina ideellt arbetade medlemmar och nominerar
dem till årets eldsjäl.
• Att Åretseldsjälsdiplom kan ändvändas i syfte att lyfta bygdegården bland annat i media.
Metod
Vi uppmuntrar medlemsföreningar att ta kontakt med respektive kommun och distriktet har kontakt
med regionen, ideell kulturallians, länsstyrelse eller SV. Distriktet medverkar vid framtagande av
regionala styrdokument. Sociala medier, hemsida, deltagande på externa evenemang och kontakter
med media används löpande för att öka kännedomen hos allmänheten. BR:s vision ska genomsyra
kommunikationen lokalt, regionalt och nationellt. Vi jobbar för att fler föreningar ska årsrapportera.
Distriktet deltar i olika webbinarier som anordnas av förbundet och andra samverkansorganisationer
såsom SV, Idéburen sektor, Ideell kulturallians med flera.
Distriktet fortsätter även under 2022 att arbeta med distriktsträffar som under 2021 blev mycket
uppskattade, där temat kommer bli ett aktuellt ämne och vikten av att föreningarna får tid att
upprätthålla kontakt med varandra, distrikt och inbjudna aktörer.
En kampanj för uthyrning genomförs för att synliggöra de möjligheter våra lokaler erbjuder. Inför
halloween kommer vi att genomföra en kampanj på temat ”Vi skrämmer Sverige” för att
uppmärksamma bygdegårdarna i anknytning till ett välkänt firande.

3. Landsbygdsutveckling.
Behov och syfte
Bygdegårdsrörelsen samlar bygdens folk, engagemang och verksamheter. Bygdegårdsrörelsen verkar
för hållbara bygder som skapar möjligheter i lokalsamhället utifrån de enskilda verksamheternas
förutsättningar och möjligheter. Bygdegårdarnas mångfunktionella roll för möjlighet till service,
infrastruktur, krisberedskap och välmående bygder är utgångspunkterna för vårt landsbygdsarbete.
Mål
• Att medverka i att synliggöra bygdegårdsrörelsens roll när det gäller krisberedskapsarbete.
• Att distriktet sprider kännedom om bygdegårdarnas roll som landsbygdsutvecklingsaktör till
kommuner och regioner.
• Att hålla sig informerad om och sprida nyheter inom landsbygdsutveckling till lokala föreningar.
Metod
Distriktet deltar på regionala forum kopplat till landsbygdsprogrammet, samt bedriver
påverkansarbete mot Regionen. Vi arbetar genom nätverket med bygdegårdsdistriktens
kontaktpersoner för landsbygd och ger stöd till föreningar och distrikt i att delta i framtagandet av
nya landsbygdsprogrammet.
Ta del av studiecirkelmaterial kring krisberedskap.

4. Organisationsutveckling
Behov och syfte
För att stärka och utveckla organisationen behöver riksförbund och distrikt verka tillsammans för
samma mål. Distriktets roll som länk mellan nationell och lokal nivå behöver tydliggöras och
distriktens valberedningar behöver stärkas. Fler människor ska kunna ta del av de möjligheter som
bygdegårdsrörelsen ger och det ideella engagemanget behöver synliggöras och uppmuntras.
Distriktet verkar för att fortsätta växa, både med etablering i fler kommuner och i antal
medlemsföreningar. Bygdegårdsrörelsen vill vara en inkluderande och jämlik rörelse där fler får plats,
att öppna möjlighet till digitala möten och träffar.
Mål
• Att öka antalet bygdegårdsföreningar i bygdegårdslösa kommuner. Finnas i 12 av Örebro läns
kommuner.
• Att genomför heldagsträffar för distriktsstyrelsen i syfte att utveckla styrelsearbetet.
• Att utveckla arbetssätt för att ytterligare stärka relationerna mellan riksförbund och
bygdegårdsdistrikten.
• Att öka engagemanget i rörelsen hos alla åldrar.
• Att erbjuda föreningar möjligheten till digitala möten/träffar via distriktets Zoomkontot.

Metod
Att värva medlemmar i bygdegårdslösa kommuner genom uppsökande verksamhet. Att bjuda in ickeanslutna allmänna samlingslokaler till vår distriktsträff.
Distriktet deltar i förbundets klusterträffar med förbundsstyrelsens kontaktpersoner.

5. Fastighet

Investeringar och underhåll
Behov och syfte
Bygdegårdarna ska vara funktionella och tillgängliga mötesplatser, därför är det viktigt med ett
strukturerat och långsiktigt arbete för upprustning och investeringar i lokalerna. Många bygdegårdar
har ett behov av renovering och att anpassa sina lokaler för sin verksamhet. Byggnaden ska vara
tillgänglig för alla oberoende av funktionsvariationer.

Mål
• Att samtliga bygdegårdsföreningar ska genomföra ”Årlig genomgång av fastigheten”.
• Att fler bygdegårdsföreningar har genomfört åtgärder med anledning av ”Årlig genomgång av
fastigheten”.
• Att någon förening ska söka investeringsbidrag från Boverket.
• Att någon förening ska söka tillgänglighetsanpassningsbidrag från Boverket.
• Att öka antalet föreningar med en utsedd kontaktperson för fastighetsfrågor.
Metod
Samtliga i distriktet kommer få information om Årlig genomgång av fastigheten, Boverkets bidrag och
vikten av att utse kontaktpersoner för fastigheten, detta kommer ske fysiskt eller digitalt.

Hållbarhet

Behov och syfte
Förestående och pågående klimatförändringar bedöms få stora konsekvenser för samhälle och
individer. I en kontext där klimat- och miljöfrågor och frågor som rör långsiktig hållbarhet är
högaktuella arbetar bygdegårdsrörelsen medvetet med såväl social som ekonomisk och ekologisk
hållbarhet. Hållbarhet handlar även om livskvalitet och våra möjligheter att leva och verka på ett
hållbart sätt. Bygdegårdsrörelsens insatser i frågor som rör social hållbarhet är mycket betydelsefulla
och långtgående. Varje dag genomför bygdegårdsrörelsen insatser som främjar ökad gemenskap och
folkhälsa. Minskad och medveten miljöpåverkan är andra områden som är i fokus
Mål
• Ta del av arbetet med hållbarhetsdiplom som knyter an till Agenda 2030 och de tre delarna
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
Metod
Fortsätta motivera föreningarna att arbeta miljömedvetet och miljöcertifiera sin bygdegård.

Försäkring
Behov och syfte
Ett aktivt skadeförebyggande arbete med låga skadekostnader som följd utgör grunden för en
varaktigt låg försäkringspremie. Vi behöver sprida kunskap och lyfta säkerhets- och försäkringsfrågor
på ett attraktivt och nutida sätt. Vi behöver mänskliggöra, exemplifiera och tydliggöra syftet med
försäkringen och skadeförebyggande arbete.
Mål
• Att ingen totalbrand inträffar.
• Att alla föreningar ska certifiera sig som Säker föreningsgård.
Metod
Kontaktpersoner och försäkringskansliet håller informationsmöte i distrikten för att öka
medvetenhet om att förebygga skador. En särskild projektpott som distrikten kan söka medel från till egna
aktiviteter införs. Webbkursen och certifieringen Säker föreningsgård ger fördjupade kunskaper om
skadeförebyggande arbete och för att bli certifierade ska föreningen uppfylla tio punkter som ger en
bra grundsäkerhet i bygdegården. Vi fortsätter att ha fokus på att informera om Säker föreningsgård i
alla tillgängliga kanaler så som träffar i distrikten. Föreningarna som blir certifierade blir belönade
med återbäring på 20 procent av premien samt en självriskcheck. I materialet förtydligar vi att Årlig
genomgång av fastigheten är ett bra metodmaterial för att efter genomgången certifiering ha ett
systematiskt uppföljnings- och kvalitetsarbete för fastigheten.

6. Verksamhet

Kultur
Behov och syfte
Alla har rätt till kultur. Oavsett var du bor, vem du är och varifrån du kommer. Vi ska värna den rätten
och arbeta för att kultur ska finnas tillgänglig över hela länet. I bygdegården ska det vara möjligt att
både möta kultur och skapa egen, genom kulturverksamheten når vi också ut till nya målgrupper.
Riksförbundet arbetar med inspiration, kunskapsspridande och påverkansarbete för att ge
förutsättningar till den lokala verksamheten. I spåren av den långa pandemin behöver våra
föreningar fortsatt stöd och hjälp inför återstart av verksamheterna och eventuellt nya restriktioner
som kan komma.

Mål
• Att distriktet inspirerar föreningar att arrangera programpunkter under BR:s Kulturvecka 22-30
oktober.
• Att fler föreningar tar del av kulturutbytet via Region Örebros projekt Scenkonst utanför tätort.
• Att föreningar söker stöd till kulturarrangemang, Återstart Bygdegården.
• Att föreningar söker kulturstöd via Örebro läns bygdegårdsdistrikt, max två ansökningar per
förening och år.
Metod
Med en tydlig strategi för kulturverksamheten i distriktet blir vi en tydlig part och kan lättare nå våra
uppsatta mål. Distriktet fortsätter vara delaktig i Region Örebros referensgrupp ”scenkonst utanför
tätort”

Konst

Behov och syfte
Konsten har en självklar plats i den allmänna samlingslokalen. Våra föreningar ska få tillgång till
samtida konstverk av yrkesverksamma konstnärer. I bygdegården kan konsten komma människor
nära när den finns att möta i vardagen. Genom konsten kan vi förstå oss själva och andra bättre. I
mötet med andra kan konsten vara en ingång till ett samtal, utmana våra fördomar och skapa
förståelse och tolerans till andra.
Mål
• Att erbjuda konstdepositioner till alla föreningar och specifikt till dem som renoverar sina
fastigheter med exempelvis bidrag via Boverket.
Metod
Motivera föreningar att ansöka om konstdeposition hos förbundet

Ungdom

Behov och syfte
Organisationen är i behov av föryngring på alla nivåer - föreningar, distrikt och riksförbund. För att vi
ska nå våra mål behöver föryngring vara högt upp på agendan i alla sammanhang. Det kräver att
förbund och distrikt visar vägen.
Mål
• Att få någon förening som tagit ungdomsdiplom.
• Att någon förening söker verksamhetsutvecklingsbidrag från Boverket.
• Att distriktet har en ledamot under 30 år.

Metod
Informera om ungdomsdiplom på fysiska eller digitala möten med föreningarna.
Kontaktpersonerna för ungdom i distrikten ska bjudas in till träffar om hur vi tillsammans kan jobba
för att nå målen i verksamhetsplanen och Plan för föryngring.
Distrikten ska även uppmuntras till en aktiv dialog med respektive valberedning. Genom att koppla
samman distrikten med ungdomsorganisationer på regional nivå skapas möjligheter både för att
utveckla verksamheten och att föryngra distriktsstyrelserna.

Aktiviteter under 2022
29 januari

Digital Distriktsordförande /Kristina

14 februari

Distriktsstyrelsemöte SV Örebro

3 mars

Riksvalberedningsmöte (digital)/ Kristina

9 mars

Dialogmöte med anledning av förändrat samhällsläge (digital) /Kristina

14 mars

Distriktsstyrelsemöte SV Örebro avstämning inför distriktsstämma

17 mars

Distriktsträff Västra Klustret (digital)/Micke

29 mars

Årsmöte SV Örebro län /Kristina och Leif

15 april

Distriktsstämma för Örebro läns bygdegårdsdistrikt Nyckeby

9 maj

Distriktsstyrelsemöte

11 maj

Distriktsstyrelseintroduktion

17 maj

Distrikt-kickoff

3 juni

Seminarieresa i Kronobergs bygdegårdsdistrikt

4-5 juni

Förbundsstämma, Älmhult

9 augusti

Distriktsstyrelsemöte

27 augusti

Distriktsstyrelse heldagsmöte/arbetsmöte Planering inför höstens distriktsträff

10 oktober

Distriktsstyrelsemöte

12 december

Distriktsstyrelsemöte

