
Östergötlands bygdegårdsdistrikt 2022

Checklista för anordnande av kulturaktiviteter såsom
teater, musikevenemang, föreläsningar mm.

Detta dokument bygger på antagen kulturplan samt verksamhetsplan i Östergötlands
Bygdegårdsdistrikt, vilket i sin tur vilar på de mål som Region Östergötlands kulturplan föreskriver.
Dokumentet är en checklista och hjälp för hur distriktets bygdegårdar kan planera och i viss mån
finansiera sina kulturaktiviteter.
När en bygdegård tänker ordna ett evenemang kontakta bygdegårdsdistriktets kontaktperson för
kulturfrågor, Lolita Nilsson, Rönö 45, 61027 Vikbolandet.
Lolita nås på telefon 0702-154712 eller e-post till: lolitavikbolandet@gmail.com
Bygdegårdsföreningen kan söka om max 1500 kronor i förlustbidrag per arrangemang hos
Bygdegårdsdistriktet. Styrelsen behandlar ansökningarna allteftersom de kommer in.
Blankett – Arrangörsrapport i form av blankett i word-format ligger på distriktets hemsida. Den går
att skriva ut därifrån och fylls i efter genomfört arrangemang och skickas till Lolita.

Föreställningar som bygdegårdsdistriktet föreslår och bidrar med medel till:
Lolita deltar i olika utbudsdagar och har möjlighet att boka in kontrakterade föreställningar vid
några tillfällen per år. Lolita kontaktar bygdegårdarna som får anmäla intresse. Bidrag kan lämnas
från bygdegårdsdistriktet, för sådana föreställningar.

Nedan följer förslag på kontaktvägar och olika stödformer som kan utgå:
1. Kommunerna - Ta alltid kontakt med din kommun för att efterhöra hur kommunen ställer sig till
stöd för olika föreningsaktiviteter. Det är olika i våra kommuner.
2. Region Östergötland - Arrangörsstöd/arrangörsgaranti administreras av Region Östergötland
och kan sökas vid arrangemang då professionella aktörer medverkar, dvs personer som får sin
huvudsakliga inkomst från konstnärlig verksamhet. Till ansökan bifogas informations- och
marknadsföringsmaterial som beskriver arrangemangets art.

Kontakta Maria Brusman direkt 010-1036512 eller 070-63632444, e-post:
maria.brusman@regionostergotland.se
Se även https://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/Stod-och-finansiering/Kulturstod
att-soka/regionalt-arrangorsbidrag - Där finns blanketter att ladda ner. Både för ansökan och efter
genomfört arrangemang. De finns även på bygdegårdsdistriktets hemsida.
3. Riksteatern Östergötland - Ulf Thörn, konsulent på Riksteatern Östergötland, har det regionala
arrangörsuppdraget. Ställ generella frågor till honom på telefon 011-218673, 070-3955516 eller e-
mail ulf.thorn@riksteatern.se

4. Studieförbundet Vuxenskolan kan stödja på olika sätt med marknadsföring och
informationsblad. Kontakt tas med Anna Eriksson, verksamhetsansvarig inom verksamhetsområdet
Lokal Kraft i Östergötland, telefon 070-3235674 eller via e-post anna.eriksson@sv.se.

5. Bygdegårdarnas Riksförbund (BR) har kontaktpersoner på förbundskansliet för olika områden
och även för speciella projekt. Kontakt i kulturfrågor är kulturkonsulent Stefan Löfgren, telefon 08-
4405 196, 070-3474 386, eller via epost stefan.lofgren@bygdegardarna.se
Ta gärna kontakt med Lolita Nilsson för frågor och idéer, det kan inspirera till att
utveckla kulturverksamheten inom våra bygdegårdar och besök vår hemsida!


