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Verksamhetsberättelse för 

SKÅNES DISTRIKT AV BYGDEGÅRDARNAS  RIKSFÖRBUND 

  Organisationsnummer 848001-0498 

2016 
 

 
Bygdegården är en allmän samlingslokal öppen för alla. Det är mötesplatsen för barn, unga, 

vuxna, föreningar, organisationer och företag – för alla med en demokratisk värdegrund. 

Bygdegårdsdistriktet ger tillsammans med förbundet stöd till de föreningar som finns i Skåne. 

I Skåne finns idag 54 bygdegårdar som är medlemmar i Skånes Bygdegårdsdistrikt. 

 

Styrelse 
Skånes distrikt av Bygdegårdarnas riksförbund styrelse har under 2016 bestått av följande 
ledamöter; 

 
Karin Olsson, Sjöbo ordförande, landsbygd- och miljöansvarig 

Rolf Stridsberg, Skurup  vice ordförande, byggansvarig, försäkringsansvarig 
Ronny Persson, Ystad kassör 
Ingrid Johansson, Glimåkra webbansvarig 

Britt-Marie Jobacker, Hjärup utbildningsansvarig, Studieförbundet Vuxenskolan 

Lovisa Birath, Malmö ungdomsrepresentant, Vi Unga 

Thomas Andersson, Båstad     kulturansvarig 

Sven-Olof Bengtsson, Båstad sekreterare, landsbygdsansvarig 

Gina Widén Horvat, Östra Ljungby ledamot 

Nils-Erik Grönvall, Billeberga ledamot, JUF Skåne 

 

Revisorer 
Lars Sjöholm, Sjöbo     
Elisabeth Franksson, Sösdala     
 

Revisor suppl 
Nils Martin Andersson, Pärup     
Bengt Johansson, Gråmanstorp     
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Valberedning 
Ingrid Sandelin, Sjöbo Sammankallande  
Karl-Axel Axelsson, Sösdala 

 

Styrelse och stämma 
Styrelsen har haft 7 protokollförda styrelsemöten. Årsstämman hölls söndagen den 24 april 
2016, Östra Tommarps Bygdegård. Vid stämman samlades 26 föreningar och 62 ombud. 
Stämman gästades av förbundssekreterare Maria Anstett Andersson som informerade om 
Bygdegårdarnas Riksförbund och de aktuella frågor som man arbetar med. 
Vid stämman delades BRs silvernål ut till Karin Olsson, Solvalla bygdegård för sina insatser i 
föreningen som 2014 blev utnämnd till årets bygdegård. 

 

Förbundsstämma 
Inför förbundsstämman genomfördes ombudsträff. Förbundsstämman hölls i Hudiksvall. 

 

Verksamhet 
Kurser och konferenser 

Styrelsens ledamöter har under året deltagit i olika utbildningar och konferenser som 

distriktsstyrelseintroduktion och ordförandeträff. 

Vi har även under året deltagit i möten med Idéburen sektor i Skåne kring bl a 
civilsamhällsutredningen. 

 
Ombud 

Vid Studieförbundet Vuxenskolans regionförbundsstämma i april var distriktet 

representerat med ombud. 

Vid HSSL stämma i april var distriktet representerat med ombud. 

 

Miljö 

Miljöansvarig har under året informerat om Miljödiplom1 i 6 bygdegårdar samt 

Miljödiplom 3 i 1 bygdegård.  

 
Landsbygdsutveckling 

Info om landsbygdsutveckling har under 2016 förts på distriktsstämman, vid Miljödiplom 

1 i 6 bygdegårdar och på föreningsträffar för ordförande, sekreterare och kassör under 

hösten. Medverka vid informationsträff om Landsbygdsprogrammet och 

landsbygdsutveckling vid förbundsstämman.  

Distriktet har aktivt medverkat vid ansökningar till Länsstyrelsen, LLU, Boverket samt 

Sparbanksstiftelsen och varit behjälplig för föreningar. 

Projektstöd har erhållits från HSSL med inriktning  på landsbygdsutveckling. 

 

Kulturverksamhet 

Kulturvecka 43 , fortsatt samarbete med LRF Skåne, Riksteatern och SV Skåne med teaterturné 

– En odåga till hembiträde. Föreställningarna har subventionerats för deltagande föreningar.  

En kulturstrategi har arbetats fram under året för distriktet. Vi har även deltagit på Kulturrådets 

konferens i Helsingborg, ”Kreativa Platser”.  

BR Skåne är medlem i IKA – Ideell Kulturallians i Skåne. 
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Integration 

Två bygdegårdsföreningar är med i projekt  ”Take my hand” ett förbundsgemensamt 

projekt som vänder sig till ungdomar.  

 

Bygg- och försäkringsverksamhet 

Ansvarig i styrelsen har varit behjälplig med telefonkonsultation och medverkat vid 

föreningsträffar samt kontakter med Försäkringskansliet. 
 
 
Föreningsträffar 

2 föreningsträffar har företagits, Ignaberga Medborgarhus och Norra Ugglarps Bygdegård i 

Björnstorp. 

 
Distriktets hemsida 

Distriktets hemsidesansvarig företar kontinuerliga uppdateringar. 

www.bygdegardarna.se/skane 

 

Ekonomi 

Bokföringen utförs av SVs regionförbund i Skåne i samverkan med 

kassören. Ekonomisk redogörelsen och bokslut se bilaga 1. 
 

Slutord 
Ännu ett framgångsrikt år för bygdegårdsdistriktet är avslutat. Vi har ökat 

i antalet anslutna föreningar och genomfört en omfattandes verksamhet.  

 

Distriktets viktigaste uppdrag är att vara en länk mellan lokala 

bygdegårdar och Bygdegårdarnas Riksförbund. Arbetet har präglats av en 

positiv framtidstro.  

 

Tack till alla engagerade eldsjälar inom organisationen och ett stort tack 

till våra samverkande partners! 

 

 
Ludvigsborg den 4 februari 2017 

 
 
  
Karin Olsson Rolf Stridsberg  Ingrid Johansson  

 

    

 

Ronny Persson Thomas Andersson Sven-Olof Bengtsson  

 

 

 

Gina Widén Horvat Nils-Erik Grönvall  Lovisa Birath   

 

 

 

Britt-Marie Jobacker 

 

http://www.bygdegardarna.se/skane

