
   
 

   

Förslag till 

VERKSAMHETSPLAN 

ÖSTERGÖTLANDS BYGDEGÅRDSDISTRIKT 2022 
 
 

Bygdegårdarna samlar Sverige 

Östergötlands Bygdegårdsdistrikt, med ca 40 lokala bygdegårdsföreningar, är länets största 

distriktsorganisation för föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. 

Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela länet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att 

stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden. 

 

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. 

 

Kommunikation och opinionsbildning 
 Att fler bygdegårdsföreningar bjuder in företrädare för kommunerna till möten. 

 Att distriktet fortsatt medverkar vid framtagandet av regionens styrdokument. 

 Att kännedom om bygdegårdar ökar hos allmänheten. 

 Att ha en uppdaterad hemsida och aktiv Facebookgrupp. 

 Att föreningarna ska ha tillgång till uppdaterad och relevant information. 

 Att distriktet fortsatt är aktiva och driver utvecklingen angående påverkansarbete och 

opinionsbildning inom SamSam. 

 

 

Organisationsutveckling 
 Att öka antalet bygdegårdsföreningar anslutna till distriktet. 

 Att det även fortsatt ska finnas bygdegårdsföreningar i länets samtliga kommuner. 

 Att medverka till att implementera idégrund, stadgar och övriga policy- och styrdokument i 

organisationen. 

 Att genomföra den utbildning som efterfrågas av de lokala bygdegårdsföreningarna. 

 

 

Fastighet 
Investeringar och underhåll 

 Att samtliga bygdegårdsföreningar har genomfört ”Årlig genomgång av fastigheten”. 

 Att fler bygdegårdsföreningar har genomfört åtgärder med anledning av den årliga 

genomgången av fastigheten. 

 Att bistå bygdegårdsföreningarna att söka bidrag från Boverket m fl. 

 Att uppmana föreningarna att utse kontaktperson för fastighetsfrågor. 

 

 

 

 

 



   
 

   

 

 

Miljö 

 Att minst 10 av föreningarna har ett giltigt hållbarhetsdiplom vid årets utgång. 

 Att fortsatt sprida information om distriktets miljöpolicy. 

 Att uppmana föreningarna att utse kontaktperson för miljöfrågor. 

 

Försäkring 

 Att minst 50% av föreningarna har blivit certifierade som Säker föreningsgård. 

 Att fortsatt informera om de rabatter som finns kring investeringar. 

 Att verka för ett främjande av skadeförebyggande arbete i föreningarna. 

 Att uppmana föreningarna att utse kontaktperson för försäkringsfrågor. 

 

Kultur 
 Att uppmuntra föreningarna till att komma igång med sin verksamhet.  

 Att uppmuntra föreningarna att ansöka om bidraget ”Återstart Bygdegård”. 

 Att samla länets kulturutbud och dela med oss till våra föreningar. 
 Att genomföra en teaterturné med föreställningen ”Fly me to the moon” i minst 6 föreningar 

under året i samarbete med Riksteatern Östergötland. 

 Att fortsatt samarbeta med länets lokala teaterföreningar. 

 Att erbjuda kultur för barn och ungdom. 

 Att fortsatt informera föreningarna om vår antagna kulturpolicy. 

 Att informera om BR:s möjlighet till konstdeponering i bygdegårdarna. 

 Att verka för att fler bygdegårdsföreningar genomför filmverksamhet för alla åldrar. 

 Att i samarbete med riksförbundet genomföra utställningen ”Konst åt alla”. 

 Att medverka i teaterprojektet ”Landsbygdsupproret”. 

 Att genomföra andra årets verksamhet med projektet ”Kultur och demokrati i samverkan” i 

samråd med Region Östergötland och i samarbete med Folkets Hus och Parker och Våra Gårdar. 

 Att uppmana föreningarna att utse kontaktperson i kulturfrågor.  

 

Ungdom 
 Att informera om den i distriktet antagna ungdomspolicyn till föreningarna. 

 Att inspirera föreningarna att ansöka om Ungdomsdiplomet under året. 

 Att genomföra de önskemål om åtgärder som föreningarna lämnade i anslutning till distriktets 

enkät angående barn- och ungdomsverksamhet. 

 Att vidareutveckla samarbetet med distriktets ungdomsorganisationer knutna till 

bygdegårdsrörelsen. 

 Att uppmana föreningarna att utse kontaktperson för ungdomsfrågor. 

 

Landsbygdsutveckling 
 Att fortsatt vara aktiva som medlemmar i våra LLU-områden (Folkungaland och Kustlandet). 

 Att medverka vid möten med Region Östergötlands och andra organisationers arbete med 

landsbygdsutveckling. 

 Att ta initiativ till/alternativt medverka i arrangemang i syfte att diskutera och behandla frågor i 

syfte att stärka landsbygdsutveckling i stort.  

 Att uppmana föreningarna att utse kontaktpersoner för landsbygdsutvecklingsfrågor. 


