
Till Bygdegårdsföreningar och Distrikt

Utvecklingsarbete för framtidens bygdegårdsrörelse. 
På förbundsstämman 2016 tog vi beslut om att inleda ett utvecklingsarbete för framtidens 
bygdegårdsrörelse. Ett arbete som ska involvera hela bygdegårdsrörelsen. 

Förbundsstämman slog fast att vi tillsammans ska fokusera på följande fyra 
utvecklingsområden: 

Att få en idé om var och vad vi vill vara i framtiden. 
Att formulera ett tydligt samhällsuppdrag. 
Att formulera hur vi vill att bygdegårdsrörelsen ska uppfattas. 
Att få ett tydligare uppdrag från våra medlemmar.

Vi vill nu bjuda in Dig och Din förening och alla distrikten att vara med i utvecklingsarbetet 
för framtidens bygdegårdsrörelse. Det är vi tillsammans som ska göra detta arbete. 
Tillsammans ska vi formulera svar på de fyra ovanstående utvecklingsområdena. På 
stämman 2017 ska vi delredovisa vad vi arbetat med och presentera en plan för det fortsatta 
arbetet.   

BR är landets största riksorganisation för allmänna samlingslokaler med 1423 
bygdegårdsföreningar och över 200 000 enskilda medlemar knutna till våra föreningar. 
Även om vi med stolthet kan konstatera att mycket är bra och att vi är en folkrörelse som 
ökat i medlemsantal oavbrutet 42 år i rad har vi ändå utmaningar att ta oss an. 
Bygdegårdsrörelsen växte fram i början av 1900-talet. Förbundet bildades 1944. Mycket har 
hänt sedan dess. Samhället förändras hela tiden och nya utmaningar har vuxit fram. 
Samhällsförändringar och utmaningar som påverkar oss i bygdegårdsrörelsen.  

Efter 16 år med vårt idéprogram känns det helt rätt att inleda ett utvecklingsarbete för 
framtidens bygdegårdsrörelse. Att vi omvärldsspanar och ser vad vi fyller för roll i den 
lokala bygdens och samhällets utveckling. Att vi funderar på hur vi, inte bara kan gå i takt 
med samhällsutvecklingen, utan också att leda den. Att vi funderar och har en idé om var 
och vad vi vill vara i framtiden. Att vi formulera hur vi vill att bygdegårdsrörelsen ska 
uppfattas av såväl allmänhet som politiker och beslutsfattare.  



Vi hoppas att Ni alla vill vara med och bidra med er kompetens och era tankar och idéer om 
bygdegårdarnas roll och plats i samhällsutvecklingen. Varje enskild förenings, distrikts eller 
medlems medverkan i utvecklingsarbete är viktigt för hela bygdegårdsrörelsen. 

Vi ser fram emot att göra denna resa tillsammans med er! 

Ola Johansson 
Förbundsordförande 

Genomförande 

Tidsplan 
30/11 Utskick av detta brev till enskilda medlemmar, bygdegårdsföreningar- och 

distrikt. 

21/1   Utvecklingsarbetet tas upp på Distriktsordförandekonferens. 

28/2 Sista svarsdag för föreningarna och enskilda medlemmar. 

Mars Rundabordssamtal med BRs medlemsorganisationer. 

1/4- 30/4  Distrikten behandlar frågorna på sina distriktsstämmor. Representanter från 
förbundsstyrelsen medverkar på distriktsstämmorna.  

2/5  Sista svarsdag för distrikten. 

3-4/6 Redovisning under Bygdegårdarnas förbundsstämma samt presentation av det 
fortsatta arbetet. 



Instruktioner: 

Diskutera 
Vi vill att Ni i respektive förening, distrikt eller som enskild medlem diskuterar de fyra olika 
utvecklingsområdena. 

Att få en idé om var och vad vi vill vara i framtiden. 

Att formulera ett tydligt samhällsuppdrag. 

Att formulera hur vi vill att bygdegårdsrörelsen ska uppfattas. 

Att få ett tydligare uppdrag från våra medlemmar.

Omfattning 
Nedan finns olika frågeställningar runt de fyra utvecklingsområdena som kan tjäna som en 
ingång/underlag till vad ni kan diskutera. Ni behöver inte svara på alla frågor, se dessa bara 
som exempel på vad ni kan prata om under varje utvecklingsområde. Det viktiga är att ni 
diskuterar de fyra utvecklingsområdena och kortfattat formulerar era synpunkter.  

Ni kan diskutera själva i er förening eller så kan ni tillsammans med andra föreningar och 
distriktet diskutera utvecklingsområdena. Använd gärna föreningens årsmöte till detta. 
Distrikten kommer att behandla frågorna på sina distriktsstämmor. Representanter från 
förbundsstyrelsen kommer att vara med på distriktsstämmorna. Du kan också som enskild 
medlem svara på frågorna. Använd er gärna av distrikten och förbundskansliet som bollplank.   

Vart? 
Vi vill att ni skickar in era synpunkter till Förbundssekreterare Maria Anstett-Andersson;  
maria@bygdegardarna.se

Svarsdatum 
Senast den 28/2 föreningar. 
Senast den 2/5 distrikt. 



Utvecklingsområde 1. 

Att få en idé om var och vad vi vill vara i framtiden. 
Nedan finns några exempel på vad ni kan prata om under detta utvecklingsområde. Ni behöver inte 
svara på alla frågor. Ni kan även hitta på egna frågor. Det viktiga är att ni formulerar ett svar på 
ovanstående fråga Att få en idé om var och vad vi vill vara i framtiden.

1.1 Vad behövs bygdegården- och bygdegårdsrörelsen till idag. 

1.2 Vad behövs bygdegården till i framtiden. 

1.3 Var vill ni att bygdegårdsrörelsen ska befinna sig om 5 år eller 10 år. 

1.4 Var vill ni att er bygdegårdsförening ska befinna sig om 5 år eller 10 år. 

1.5 Är vi en folkrörelse i tiden. 

1.6 Vad är en framgångsrik bygdegårdsrörelse. 

1.7 Ser ni att det finns nya utmaningar. Vilka av dessa kan vi ta oss an.  

1.8 Vilka hot ser ni mot er förening idag och i framtiden. 

1.9 Vilka hot ser ni mot bygdegårdsrörelsen idag och i framtiden. 

1.10 Vilka möjligheter ser ni för er förening i framtiden. 

1.11 Vilka möjligheter ser ni för bygdegårdsrörelsen i framtiden. 

1.12 Finns det gemensamma mål för hela bygdegårdsrörelsen.  

1.13 Vad är er vision för bygdegårdsrörelsen. Formulera max 3 meningar. 

Utvecklingsområde 2.  

Att formulera ett tydligt samhällsuppdrag 
Nedan finns några exempel på vad ni kan prata om under detta utvecklingsområde. Ni behöver inte 
svara på alla frågor. Ni kan även hitta på egna frågor. Det viktiga är att ni formulerar ett svar på 
ovanstående fråga Att formulera ett tydligt samhällsuppdrag.

2.1 Vilken roll fyller bygdegårdsrörelsen för att skapa gemenskap och utveckling av den lokala 
bygden/samhället.  

2.2 Kan vi i bygdegårdsrörelsen/föreningen, med all vår verksamhet, göra skillnad och vara 
betydelsefull för människors utveckling.  Om, ja, hur. 

2.3 Kan bygdegårdsrörelsen/föreningen bidra till en positiv samhällsutveckling. Om, ja, hur. 

2.4 Vilken uppgift vill ni att BR ska ha till skillnad från andra folkrörelser.  

2.5 Kan bygdegårdsrörelsen möta nya grupper av människor som aldrig satt sin fot i en bygdegård. 
Om ja, hur. Vad krävs då av en bygdegårdsförening. 

2.6. Hur skulle ni beskriva bygdegårdsföreningens/rörelsens samhällsuppdrag. 



Utvecklingsområde 3.  

Att formulera hur vi vill att bygdegårdsrörelsen ska uppfattas 
Nedan finns några exempel på vad ni kan prata om under detta utvecklingsområde. Ni behöver inte 
svara på alla frågor. Ni kan även hitta på egna frågor. Det viktiga är att ni formulerar ett svar på 
ovanstående fråga Att formulera hur vi vill att bygdegårdsrörelsen ska uppfattas. 

3.1 Hur vill ni att Bygdegårdsrörelsen- och föreningen ska uppfattas av allmänheten och i 
lokalsamhället. 

3.2 Hur vill ni att Bygdegårdsrörelsen- och föreningen ska uppfattas av politiker och beslutsfattare. 

3.3 Hur vill ni att Bygdegårdsrörelsen- och föreningen ska uppfattas av ungdomar. 

Utvecklingsområde 4.  

Att få ett tydligare uppdrag från våra medlemmar.
Nedan finns några exempel på vad ni kan prata om under detta utvecklingsområde. Ni behöver inte 
svara på alla frågor. Ni kan även hitta på egna frågor. Det viktiga är att ni formulerar ett svar på 
ovanstående fråga Att få ett tydligare uppdrag från våra medlemmar. 

4.1 Hur kan förbundskansliet stötta medlemsföreningar att nå målen. 

4.2 Hur kan förbundskansliet arbeta för att bygdegårdsrörelsen ska bli framgångsrik. 

4.3 Finns det ett gemensamt mål för såväl föreningar, distrikt samt förbundskansli. 
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