
Skaraborgs bygdegårdsdistrikt - hemsida
( https://bygdegardarna.se/skaraborg/ )

 
Att finnas på internet är smart,

att både att kunna marknadsföra sig och bli hittad av kunder
 och visa upp sin egen verksamhet gäller likväl för

 
förbund – distrikt – och förening

 
BR, Bygdegårdarnas Riksförbund tillhandahåller

sökfunktion och register till rikets alla bygdegårdar.
 

”HITTA BYGDEGÅRD” väljs på hemsidan längst upp...

 … efter dessa tre klickval visas föreningens visitkort som på nästa sida --->>
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https://bygdegardarna.se/skaraborg/


Visitkort

Att funktionen skall vara till belåtenhet förutsätts två saker:
Årsrapport 1 Jan – 15 mars (i år – 15 april – kolla!) och kontinuerlig

uppdatering av grunduppgifter som funktionärer och adresser.

Föreningssidor

Förbundet erbjuder kostnadsfritt hemsida till förbundet
anslutna bygdegårdar som så önskar!

Webbutrymme, domän och enhetlig design för föreningssidor ingår.
Anpassad för god läsbarhet i mobil, läsplatta och dator!

Komigång hjälp genom färdiga standardsidor och tydlig manual:
(START  OM OSS  HYRA  HITTA HIT  NYHETER  AKTIVITETER)

Möjlighet till individuell anpassning genom sidans redaktörer.
 



Lägesrapport ur Hitta bygdegård

Vårt Skaraborgsdistrikt är ett av landets 24 distrikt.
Knappa hälften av våra 91 medlemsföreningar har antingen en
sida/facebook i egen regi eller en sida som förbundet erbjuder.

Kvalitet varierande från bra till medelbra. Andra hälften av
föreningar saknar visitkort och sida helt eller har vilseledande

länkadress till något gammalt som inte fungerar.

Testa gärna själv din bygdegårds status genom
https://bygdegardarna.se/skaraborg/

 

Klicka: Hitta bygdegård – distrikt Skaraborg – din förening

?

I förekommande fall be din ordförande/webbansvarig ta kontakt
med ditt distrikt eller förbund för åtgärdstips om så önskas.

Föreningsaktivitet på Skaraborgs bygdegårdsdistriktssida
 

Alla föreningar oavsedd sin egen sidas härkomst har möjlighet att
afficiera sina evenemang även på distriktets sida under Aktivitet.
Underlaget lämnas per e-post till 051160909.ari@gmail.com med

pdf-bilaga/affisch innehållande alla uppgifter.
Obs! Max filstorlek på 1mb. 

______________
 

Förbundet
 

Mer att läsa finns på adress: 
https://bygdegardarna.se/kommunikation/hemsida/ 

Support hemsida
Datoravdelningen

08-52 52 38 83
Svarar ej på frågor om årsrapportering och adressändring.

hemsida@bygdegardarna.se

1 2 3 

https://bygdegardarna.se/skaraborg/
mailto:hemsida@bygdegardarna.se
https://bygdegardarna.se/kommunikation/hemsida/
mailto:050060909.ari@gmail.com


Skraborgs bygdegårdsdistrikts - hemsida
( https://bygdegardarna.se/skaraborg/ )

 

 

Distriktets egna nyheter, aktiviteter, protokoll, kontaktinfo mm
uppdateras genom e-postinlägg till 051160909.ari@gmail.com med

eventuell pdf-bilaga/affisch innehållande alla uppgifter.
Obs! Max filstorlek på 1mb.

Informationsansvarig:
 

Wivi Wiking
wiviwiking@yahoo.se 

Webbansvarig:
 

Ari Laaksonen
Evertslund Överbo
532 73 Varnhem

051160909.ari@gmail.com
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