
 

 

 

 

Verksamhetsplan 2017 för Skånes distrikt av 

Bygdegårdarnas riksförbund. 
 

 Tommarp - stämmoplats 2016. 
 

Miljödiplom 3 – först i Skåne till Solvalla.  
 

  Knislinge nr 4 i Skåne för Miljödiplom 1.  
 

Kyrkheddinge – stämmoplats 2017.  
 

Take My Hand projektet för Integration.  



2 

 

 

Bygdegårdarna – mötesplatser för en levande attraktiv 

landsbygd 
 

Bygdegårdsrörelsen är en folkrörelse som ökat i medlemsantal oavbrutet i 43 år i rad. Skånes 

bygdegårdsdistrikt är inget undantag.Vi har idag 54 föreningar av totalt 1425 

medlemsföreningar med över 200 000 enskilda medlemmar i hela landet. Bygdegårdarna är 

landets största riksorganisation för föreningsdrivna samlingslokaler. 

 

Bygdegården är ofta den motor som behövs för att samordna, skapa gemenskap och 

utveckla bygden. Bygdegårdar har scener och kan locka många människor till 

kulturaktiviteter. Våra samlingslokaler används av andra föreningar och är viktigt för att 

forma och förmedla värderingar i samhället. Den allmänna samlingslokalen är en arena 

för alla med en demokratisk värdegrund, där utrymme finns för folkbildning, kultur, 

möten och fest. Samlingslokalen är också en kraft för ett inkluderande samhälle – en 

plats för integration. Alla våra bygdegårdar betyder något och gör skillnad.  

 

Förbundsstämman har slagit fast verksamhetsinriktningar för 2017 års arbete. Årets tema är 

Bygdegårdar – mötesplatser för en levande attraktiv landsbygd.  

 

Utifrån temat arbetar vi inom 

 

 Integration – möten mellan kulturer. 

 Landsbygdsutveckling 

 Ungdomar är inte bara framtiden 

 Konsten och kulturen får människor att växa 

 Kommunikation och opinionsbildning för att stärka bygdegårdsrörelsen 

 Miljö för en hållbar framtid 

 

Integration – möten mellan kulturer. 

 

 

Bygdegården fungerar som ett gemensamt vardagsrum för hela bygden och välkomnar alla som 

flyttar in i grannskapet. Bygdegården finns till för kulturmöten – mellan människor i olika 

generationer och med olika bakgrund i olika landskap, länder och kulturer. Bygdegården kan 

vara platsen där nyanlända och de som under lång tid bott i bygden lär känna varandra. 

 

Behov och syfte. 

Bygdegårdarna i Skåne kan erbjuda ett varmt välkomnande för nyanlända och nysvenskar i 

allmänhet. Alla föreningar kan utifrån sina förutsättningar erbjuda mötesplats, samlingslokal, 

kök och tillgänglig utemiljö för olika verksamheter, kulturaktiviteter, samvaro och 
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rekreation. Bygdegårdarna finns till för kulturmöten – mellan människor i olika generationer 

och med bakgrund i olika landskap, länder och kulturer.Ett samhälle där alla är välkomna och 

inkluderade skapar en levande och attraktiv landsbygd. 

Mål. 

 Bygdegårdarna i Skåne ska arbeta för och förknippas med integration. 

 Öka antalet bygdegårdar som arbetar med integration, 

 t.ex. genom projektet Take my hand. 

 Bygdegården används som kultur- och studieplats för 

Studieförbundet Vuxenskolan, SV och andra 

organisationer 

Metod. 

Att sprida goda exempel. Att kommunicera att vi är en viktig part i integrationsarbetet. Via 

bygdegårdstidningen, hemsidan och olika möten i distrikt och förbund kommunicera arbetet. 

Samarbeta med andra organisationer som tex Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och 

Studieförbundet Vuxenskolan. 

 Att ha en dialog med Region Skåne för att visa på vilka möjligheter och resurser som 

finns inom bygdegårdsrörelsen. 

 Att stödja föreningar som vill arbeta med integrationsprojekt. 

 Att det finns representanter från Skåne i förbundets integrationskonferens den 6-7 maj 

2017. 
 

Landsbygdsutveckling 
Våra bygdegårdar är en viktig del i och för vår landsbygd och dess människor. Regeringen  

uttrycker i olika program vikten av att utveckla just landsbygden. EU pengar genom LLU är 

avsedda att användas i projektet som just syftar till att stimulera till utveckling av landsbygden. 

Landsbygdens  framtid är viktigt för hela landet. Landsbygden har många förutsättningar för 

utveckling med det finns också utmaningar. Många bygdegårdsföreningar är ofta den starka 

motor som behövs för att samordna, skapa gemenskap och utveckla bygder.  

 

Behov och syfte. 

  Det visar sig att det är mycket svårt för våra ideella bygdegårdar att ha denna kompetens för       

att få igång en ansökningsprocess och det visar sig näst intill omöjligt att gå i mål med en 

komplett ansökan som uppnår de antal poäng som krävs för att överhuvudtaget ska kunna få ett 

positivt besked. 

 

Mål. 

 Distriktet stödjer föreningar i att ansöka investeringsstöd vid Länsstyrelsen Skåne. 

 En ideellt arbetande bygdegårdsförening/styrelse måste få aktivt stöd och handledning 

för att kunna nå dessa LLU medel med rimlig arbetsinsats och normalkunskap. 

 Att distriktet söker medel hos Leader för verksamhetsutveckling, gärna i samverkan med 

annan part. 

 Att stödja föreningar att ska söka stöd för verksamhetsutveckling. 

 Att förbundet får i uppdrag att finna vägar som gör att LLU medel blir mer tillgängliga 

för våra bygdegårdar. Vi behöver professionell hjälp i ansökningsförfarandet 

 Distriktets mål är att under perioden 2017 – 2021 ha informerat samtliga 54 föreningar, 
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inventerat deras tankar och möjligheter och att minst 25 av dessa har fått medel till 

förstärkta anläggnings- och verksamhetsåtgärder. 

 
 

Metod. 

Distriktets landsbygdsansvariga erbjuder praktiskt stöd och information till föreningar i frågor 

kring landsbygdsprogrammet, ansöka medel för investeringar och verksamhetsutveckling .  

Landsbygdsansvariga erbjuds utbildning från förbundet under året med en träff med 

distriktens landsbygdsansvariga. 

Distriktet är aktivt deltagande i  remissvar när det gäller Landbygdskommittens utredning. 
 
 

Utbildning 

 
 

 

 

Behov och syfte 

Utbildningar för funktionärer är nödvändigt för att vårt distrikt ska hålla samman och arbeta 

mot gemensamma mål. Distriktsstyrelsen behöver kunskap om organisationen och våra 

verksamhetsområden. Grundläggande förenings- och funktionärskunskap behövs för att driva 

föreningarna. Lärdom om byggnad och verksamhet behövs också. Syftet med utbildning är att 

stärka funktionärerna i deras roll och ge dem kunskap som de behöver för att driva föreningar 

och distrikt. 

 

Mål 

 Att distriktet deltar i förbundets ordförandekonferens.  

 Att anordna en introduktionsutbildning för nyvalda ledamöter i styrelserna 

 Att vi erbjuda utbildningspaketet Bygdegårdsgrunden för alla föreningar. 

 Att i samverkan med SV använda studiecirkeln och kulturverksamhet i 

föreningsverksamheten 

 Informations och utbildning i medlemsdatabasen för att öka och säkra informationen 

med våra föreningar. 

 

Metod 

Använda SVs grundmaterial Ny kraft till Sveriges eldsjälar. Materialet kan använda när vi 

vill kunna utveckla vår förening och föreningsarbete i allt från styrelsearbete, 

kommunikation till metoder och verktyg för att skriva en projektansökan, 

Inbjuda till praktiskt utbildning i hur BRs medlemsdatabas fungerar och få stöd hur man 

digitalt kan redovisa föreningarnas årsrapporter. 
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Ungdomar är inte bara framtiden 
 

 
 

Behov och syfte. 

Bygdegården är en öppen plats för alla som vilar på de demokratiska värdegrunderna. 

Ungdomar är en målgrupp som vi upplever är underrepresenterade i bygdegården. Vi talar ofta 

om ungdomar som våra framtida resurser. För att de som är ungdomar idag ska kunna bli 

potentiella resurser i framtiden är det viktigt att de också värderas och ses som resurser idag. 

Bygdegårdsföreningen har idag ett behov av föryngring bland förtroendevalda. Det är viktigt 

att ungas engagemang värderas på samma sätt som vuxnas engagemang. Vi behöver jobba 

aktivt med att inkludera ett ungt perspektiv i vårt arbete och på så sätt öppna upp dörrarna och 

verksamheten för fler ungdomar. 

Mål. 

 Att föreningarna utser ungdomsansvariga. 

 Att antalet föreningar med ungdomsverksamhet ökar. 

 Att antalet ledamöter i föreningsstyrelserna under 30 år ökar fram till 2018. 

 Att distriktet har ungdomsansvarig.  

 

Metod. 

Arbeta vidare med intentionerna i ungdomsprojektet Ung i bygdegården genom inspiration 

och utbildning. Undersöka möjligheterna att i samverkan med SV söka projektmedel från 

MUCF – Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor. 
 

 
 

Konsten och kulturen får människor att växa 

 

 

 

Bygdegården, den allmänna samlingslokalen, är kulturens hus. Genom möten människor emellan 

överbygger vi rädslor, minskar fördomar och utvecklar både individer och grupper. Kulturen är ett sätt 

att mötas. Genom kulturen kan vi lyfta fram samtid och historia. Vi kan diskutera samhällsfenomen 

genom att se händelser genom kulturen. Kultur är att växa och att skapa.  

 

Behov och syfte 

Distriktet kulturstrategi är basen för det fortsatta arbetet. Bilaga 1. 
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Mål. 

 Att distriktet arbetar fram en handlingsplan för kulturstrategin som presenteras vid stämman 

2018. 

 Att vi fortsätter arbetet med gemensam turnéverksamhet för Bygdegårdsföreningar, LRF, SV och 

Riksteatern i Skåne. 

 Att vi följer och deltar i IKA – Ideell Kulturallians Skånes verksamhet 

 Att vi ser och skapar kontakter inom kulturområdet som kan ge föreningar verksamhet. 

 

Metod. 

Distriktets kulturansvarig får relevant stöd och support för att ta fram och utveckla handlingsplanen  

för Skåne. 

 
 
 

Basverksamhet 

 
Behov och syfte 

Bygdegårdsdistriktet är en serviceorganisation som ska användas av sina föreningar och ge 

stöd gällande organisation, byggnad, verksamhet samt information. I Skåne finns vi på 54 

orter runtom i vårt landskap. Det är viktigt att all verksamhet rapporteras i det 

förbundsgemensamma statistiken för att en rättvis bild av den totala verksamheten 

redovisas för statliga bidrag samt som en grund vid samtal med Region Skåne. 

 

Mål. 

 Distriktet ska vara ett relevant stöd för de lokala föreningar och tydliggöra 

sambandet mellan förening – distrikt och förbund. 

 Att samtliga föreningar registrerar i det förbundsgemensamma 

medlemsregistret vad gäller verksamhetsstatistik och styrelseuppgifter. 

 Att arbeta för ekonomiskt stöd från Region Skåne. 

 

Metod. 

Att inbjuda till ordförande, sekreterare och kassörer till regional konferens under hösten 

2017. Vara ett stöd i rapporteringen för föreningar – att genomföra en praktisk utbildning 

varför och hur vi skall rapportera rätt.  
 
 

Kommunikation och opinionsbildning  

Behov och syfte 

Distriktet har ett viktigt uppdrag att regionalt driva debatt och politiskt påverkansarbete i 

frågor som påverkar villkoren för våra föreningar och samlingslokaler. Vi behöver synas och 

höras och ta plats i samhällsdebatten regionalt och lokalt. Ha en dialog med politiker och 

tjänstemän om att bygdegården spelar stor roll för demokratiutveckling, skapar gemenskap och 

utveckling i bygden vilket vi behöver synliggöra än mer. Vi måste gemensamt stärka BR:s 

varumärke för att underlätta arbetet med att påverka i frågor som är viktiga för 

bygdegårdsrörelsen. 
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Mål. 

 Att inbjuda och informera media i samband med distriktsstämma och andra 

arrangemang. 

 Att ha en aktuell och uppdaterad hemsida  www.bygdegardarna.se/skane 

 Att informera och besöka samlingslokaler/föreningar som kan vara intresserade att bli 

medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund och därmed öka antalet medlemmar 

 Att minst tre gånger under året sända ut ett nyhetsbrev till föreningarna 

 Att inventera hur tidningen Bygdegården använd och sprids inom föreningar och 

distriktet 

 
 

Metod. 

Att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Delta i debatter, seminarier 

och föreningsträffar. Vid behov och ta fram pressmeddelanden. 

Se över och utveckla vår kommunikation till föreningarna. Vidareutveckla hemsidan för att 

nå fler och göra den enkel att se ny information. Skapa en prenumerationslista på strategiskt 

viktiga mottagare av tidningen BR. 

Att aktivt samverka med våra partners som Studieförbundet Vuxenskolan, LRF, Nätverket 

Idéburen sektor Skåne, Ideell Kulturallians, IKA Skåne, Vi Unga, JUF m fl. 

Arbeta med information och informera om vårt försäkringserbjudande. Använda förbundets 

informationspaket från förbundet till blivande medlemmar. 

 

Miljö för en hållbar framtid 
 

        
 

Vi arbetar efter BR:s miljöplan och för att många fler bygdegårdar ska skaffa miljödiplom. En aktiv 

information förs om vikten av miljöarbete i föreningarna. Inte  minst med tanke på att miljöarbetet  är ett 

kriterium  när man söker medel ut landsbygdsprogrammet. 

 

Behov och syfte 

Miljöfrågorna är fortsatt en viktig fråga för BR. Att kunna visa på sitt miljöengagemang med ett konkret 

Miljödiplolm ger föreningen en ökad status och kan påverka valet av bygdegård för hyresgästerna. 

Miljöanpassade lösningar vad det gäller drift och underhåll och materialval vid upprustning behövs. 

Mål.  

 Minst fem föreningar med miljödiplom 1.  

 Minst tre föreningar med miljödiplom 2.  

 Minst en förening med  miljödiplom 3.  

Metod. 

Information om miljöarbetet på distriktsstämma och föreningsträffar. Uppmana till 

studiecirklar i samverkan med SV i miljöarbetet för att få fler engagerade i arbetet. Finns ett 

färdigt studiematerial att använda. Distriktets miljöansvarig deltar på förbundsgemensamma 

konferenser. 

http://www.bygdegardarna.se/skane
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Försäkring 
Nytt försäkringsavtal 

Den 31 december 2016 löper nuvarande försäkringsavtal ut och ett nytt avtal måste tecknas 

från 2017. 

Mål 

 Bygg- och försäkringsansvarig uppdaterar arbetet med nytt försäkringsavtal och vad 

det kan innebära för föreningarna. 

Metod 

Läsa föreningsaktuellt och tidningen Bygdegårdens information om försäkring under året. 

Försäkringsbolaget medverkar vid distriktsstämman 
 

 
 

Fastigheter 
Erfarenheter visar att det både temporärt och även efter att ett skadeförebyggande projekt 

avslutats ökar medvetenheten hos föreningarna i distrikten för att förebygga skador. 

 

Mål 

 Att 10 föreningar vidtar minst en ny skadeförebyggande åtgärd. 
 
 

Metod 

Ta del av information från förbundet via hemsida, tidningen Bygdegården, Föreningsaktuellt. 

utbildning, distriktsstämma, distriktsinformation. Ta del av investeringsbidrag och meddela 

åtgärden till distriktets bygg- och försäkringsansvarig samt att ange i årsrapporten om 

åtgärd. 

Ajour och kontakt på hur vi arbetar och underhåller våra hus. Försäkringsansvarig deltar på 

förbundsgemensamma konferenser. 
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Aktiviteter under 2017 
 

23 januari   Miljödiplom 1, Knislinge bygdegård.  

29 januari  Utbudsträff Malmö Opera.  

3-4 februari   Distriktsstyrelseinternat på Granliden, Ludvigsborg.  

11-12 februari  Miljö- och försäkringskonferens, BR, Järfälla.  

21 februari  Förberedande möte på Hemvärnsgården i Kyrkheddinge inför  

   distriktsstämman.  

27 februari  Distriktsstyrelse inför distriktsstämma.  

6 mars  Sammanställning av synpunkter på Landsbygdsutredningen med  

   Nätverket för Idéburen sektor.  

20 mars  Introduktionsmöte med S Åby bygdegård, Trelleborg, ny medlem sedan 

   årsskiftet.  

23 mars  Årsmöte med Nätverket för Idéburen sektor.  

23 april  Distriktsstämma, Hemvärnsgården i Kyrkheddinge. Försäkringsinfo, 

   Utvecklings- och framtidsfrågor, medlemsdatabasen, årsmöte.  

Våren   Delta i årsmöten med HSSL i Skåne och Leader i de olika områden.  

2 maj   Senast skicka in svaren på framtids- och utvecklingsfrågorna.  

6-7 maj  Take my Hand konferens i Nacka där Skåne deltar.  

Maj   Ombudsträff inför Förbundsstämma.  

2-4 juni  Förbundsstämma i Trollhättan.  

Hösten   Landsbygdskonferens ev.  

   Föreningsträffar i Skåne. 

Vecka 43  Kulturvecka med teaterturné 

 

 


