
VERKSAMHETSPLAN 2022
 
ORGANISATION
Demokratin kräver mötesplatser! Under året planerar vi att kontakta våra föreningar och att genomföra 
informationsträffar. Samverkan mellan de olika lokalhållande organisationerna inom Västra 
Götalandsregionen fortsätter under benämningen SamSam som innefattar bland annat genomförande av  
intentionerna i det Kulturuppdrag Västra Götalandsregionens Kulturnämnd beslutat ge oss. 
 

MILJÖ
Det är viktigt att bygdegårdarna drivs på ett hållbart sätt, att föreningarna har alla tre miljödiplomen,  detta 
är en förutsättning om föreningen avser att söka någon form av bidrag. Eftersom dessa diplom ska vara ett 
levande dokument pågår arbetet med att uppdatera och anpassa diplomen. Siktet är att få ett 
hållbarhetsdiplom, men det går fortfarande att söka de nuvarande eller uppdatera de diplom som gått ut. 
 

KULTUR
Bygdegården bör utgöra ett centrum för bygdens kulturliv. Ett rikt kulturliv skapar samhörighet.
Kulturaktiviteter i bygdegårdarna ökar spridningen av olika konstarter. Med hjälp av det regionala 
arrangörsstödet underlättas kultursatsningen. Genom utbudsdagar förmå föreningarna att öka kulturutbudet.
Barnteater på turné har organiserats i distriktet för höstlovsveckan.
 

INTEGRATION
Bygdegården, den allmänna samlingslokalen ska ses som en given plats för integrerande möten av alla  
boende i lokalsamhället. Att skapa ett samhälle där alla är välkomna och inkluderande skapar en levande och
attraktiv landsbygd.
 

UTBILDNING
Riksförbundet och SV tillhandahåller utbildningar.
 

BYGG- ENERGI- OCH FÖRSÄKRINGSRÅDGIVNING
Tillgängliga och attraktiva lokaler är en förutsättning för mötesplatsen.
Under året arbetar vi med rådgivning till föreningar som funderar på ombyggnad, upprustninatt bygdegården
ska kunna vara den naturliga g eller tillgänglighetsanpassning av sin bygdegård. Stimulera föreningarna till 
att söka Verksamhetsstöd till  ungdomar från Boverket, Bygg och upprustningsstöd från Boverket samt söka 
stöd i Landsbygdsprogrammet eller via Leader.
Skadeförebyggande åtgärder är viktigt del för att hålla nere kostnaderna samt att minska
försäkringskostnaderna. Om man vidtar vissa åtgärder kan man få upp till 30% rabatt på 
försäkringenkostnaden. 
 

UNGDOM
Barn och ungdomsverksamhet ska säkerställa en levande bygdegårdsorganisation i ständig utveckling.
Under året planerar vi att besöka föreningarna för att informera ungdomsansvariga och inventera intresset
för speciella barn och ungdomsaktiviteter. Vi uppmanar föreningarna att engagera ungdomarna som finns
i bygden, till vår verksamhet.
 

INFORMATION
Informationen från distriktet kommer ske via mail och hemsidan. Därför är det viktigt att vi får aktuella e-
postadresser.
Stimulera föreningarna att synas och sprida information genom sociala media. (Tänk på GDPR)

Prenumerera på tidningen Bygdegården till ett antal beslutsfattare och strategiskt viktiga platser.

Verksamhetsplanen behandlas vid distriktsstämma med Skaraborgs Bygdegårdsdistrikt den 2 april 2022.


