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VERKSAMHETSPLAN 2023 
SJUHÄRADS BYGDEGÅRDSDISTRIKT 

 
 
INLEDNING 
Under 2023 ska vi fortsätta att utveckla distriktet och göra bygdegårdarna i Sjuhärad mer synliga. Vi vill vara en aktiv 
landsbygdsutvecklande aktör i hela Sjuhärad. Dessutom vill vi arbeta för en utvidgad tvåvägskommunikation mellan distriktets 
bygdegårdar och distriktsstyrelsen.  
 
KOMMUNIKATION  
Behov och syfte  
Distriktet ska utveckla kommunikation inom digitala medier samt e-post om information mm.  verksamhet. Syftet är att sänka 
portokostnader.  
Mål  
Att utveckla vår Facebook-sida samt vår hemsida. Vi informerar medlemsföreningarna via mail om nyheter från riksförbundet och 
distriktet. 
Metod  
Styrelsen delar upp ansvarsområdena mellan sig när det gäller Facebook, hemsida, information via mail så att information om 
bygdegårdarna och distriktet kan kommuniceras ut.    
 
UTBILDNING  
Behov och syfte  
Vi ska aktivt utbilda distriktets bygdegårdars funktionärer med aktuella ämnen som rör bygdegårdsrörelsen och dess 
verksamhet.  
Mål  
Att nå ut till fler medlemmar med utbildning, alternativ fysiskt och digitalt.  
Metod  
Vi måste kommunicera det digitala för att bli fler. Under 2022 fick vi ställa in mer än en gång. 
 

KULTUR 
Behov och syfte 
Kultur är en viktig del i vår verksamhet. Den utgör i grunden det som formar den sammanhållande enheten i en grupp. Det är 
därför viktigt att alla får möjlighet att ta del av kulturella aktiviteter. Där fyller våra bygdegårdar en viktig roll. På många platser 
är det bara bygdegården som har lokaler som lämpar sig för kulturmöten. Det är av hög vikt att ungdomar får chans att trivas 
och utvecklas i demokratifrågor, och särskilda satsningar bör göras/ och görs för att nå denna kategori. Exempel sådana 
satsningar är träningshallar och anpassade biograffilmer. Bygdegårdarna ger möjlighet till kulturupplevelser för boende på 
landsbygden utan att man skall behöva åka flera mil.  
Mål 
Målet är att verka för och stötta föreningarna i att bjuda kulturaktiviteter för besökarna i bygdegårdarna. Utbudet bör vara 
variationsrikt och alla tänkbara potentiella besökare skall kunna hitta något som passar. Bygdegårdarna är livsviktiga 
härvidlag. 
Metod 
Vi fortsätter med att utveckla kommunikation som framför allt hjälper oss att förenkla och förmedla kontakterna mellan 
distriktet och bygdegårdarna och mellan gårdarna inbördes. 
 
FASTIGHET 
Behov och syfte  
Bygdegårdsföreningen är ofta den starka motorn som behövs för att samordna och skapa gemenskap och utveckla bygden. 
En fjärdedel av föreningarna har någon form av samhällsservice t.ex. bibliotek, förskola och att ortens idrottsförening har 
aktiveter i bygdegården. 
Mål 
Att bygdegården skall vara öppen för alla i bygden och fungera som en samlingsplats mellan olika kulturer gammal som ung. 
      Var vänlig vänd 
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Metod  
Sök medel från kommun och Boverket för upprustning av bygdegården. Lyckas det inte första året så lämna in en ansökan 
året därpå eller tag hjälp av Bygdegårdarnas riksförbund. 
 
MILJÖ 
Behov och syfte   
Att kunna visa på sitt miljöengagemang med ett konkret miljödiplom ger föreningar en ökad status. Att inköp av material och 
övriga inköp är miljövänliga så långt det är möjligt. För besökare visar för besökare i bygdegården att här tänker man på 
miljön. 
Mål 
Att distriktet skall öka antalet miljödiplom 2024 till med 5 st.  
Metod 
Information på distriktets hemsida, distriktsstämma, kursdagar och besök i bygdegårdar.  
 
UNG I BYGDEGÅRDEN 
Behov och syfte 
Organisationen är i behov av föryngring för att kunna utvecklas. Flera bygdegårdar har svårt att få igång ungdomsverksamhet 
och att engagera unga ledamöter i styrelserna. Vi i distriktet och föreningarna behöver stöttning och inspiration för att komma 
vidare. 
Mål 
Att antalet föreningar med ungdomsverksamhet ökar. 
Att antalet föreningsstyrelser med ledamöter under 30 år ökar fram till 2025.  
Att det ansöks om utvecklingsbidrag hos Boverket för ungdomsverksamhet. 
Metod  
Genom god kommunikation sprida exempel på unga personer som engagerar sig i bygdegårdsrörelsen.   
Vi behöver se över så att lokalerna blir attraktivare för ungdomar, med verksamhet som intresserar. 
Vi behöver jobba aktivt med att inkludera ett ungt perspektiv i vårt arbete.  
Vi i distriktet vägleder föreningarna mot barn och ungdomsverksamhet. 
Sprida information om utvecklingsbidrag som kan sökas hos Boverket. 
Bjuda in Vi Unga och föreningar med lyckad ungdomsverksamhet på utbildningsdag.  
 
FÖRSÄKRING 
Behov och syfte 
Distriktet har beslutat att stödja medlemsföreningarna i arbetet med systematiskt brandskyddsarbete som är obligatoriskt för 
fastighetsägare och ska dokumenteras. 
Försäkringskansliet (BR) erbjuder webbutbildningen ”Säker föreningsgård”, som lanserades i slutet av år 2018, är kostnadsfri 
och fortfarande aktuell. Syftet med utbildningen är att säkra upp och certifiera den egna bygdegården för att minska risken för 
brand, inbrott och skadegörelse. Som tidigare finns fortfarande möjlighet att få investeringsbidrag med 50% rabatt när man 
installerar brand- och inbrottslarm eller vattenfelsbrytare. Genom att säkra upp sin bygdegård kan man få upp till 30% rabatt 
på försäkringspremien (ej medlemsavgiften). 
Mål 
Distriktets mål är att hjälpa och stödja medlemsföreningarna att påbörja/utveckla sitt systematiska brandskyddsarbete och 
dokumentera det genom att hålla ett webbinarium i ämnet. 
Att flertalet föreningar i vårt distrikt utbildar sig och certifierar sina bygdegårdar för att höja säkerheten ytterligare. Att de 
föreningar som inte har larm installerat idag, investerar i larm och använder möjligheten till rabatt.  
Metod  
Information från Försäkringskansliet på riksförbundets hemsida samt information och utbildning från distriktet. 
 
 


