
Verksamhetsplan 2019    

 

 
Singö bygdegård, Norrtälje kommun.  Årets bygdegård i distriktet 2018. 

 

 

Vi vill för 2019 prioritera fyra områden. Dessa är:  

 

• Genomföra Leaderprojektet ”Mötesplatser i skärgården” med framtagning 

av utvecklingsplaner hos 9 föreningar 

• Ytterligare fem föreningar nyttjar Arrangörsstödet 

• Fem föreningar tar Miljödiplom 1 

• Medverka till att minst fem Vi Unga klubbar i länet startar i samverkan med 

Stockholms läns Vi Unga distrikt 

 

 

Organisation  

Vi har fått beviljat Leaderprojekt ”Mötesplatser i glesbygd/skärgård” för att stärka våra 

bygdegårdsföreningar i skärgården. Det gäller såväl bygdegårdens upprustning som 

verksamheten ex kultur- och ungdomsverksamhet. Projektet pågår till 30/9 2019. 

Vi fortsätter med kommunträffar under våren och genomför höstträffar med aktuella frågor. 

Före förbundsstämman 2019 hålls en informationsträff för ombud med genomgång av 

handlingar. Vi uppmanar föreningarna att utse en särskild kontaktperson i fastighetsfrågor. 

 

Barn och Ungdom 

Vi följer upp vårt ungdomsprojekt från 2017/18. Vi erbjuder nya föreningar att få stöd i sitt 

arbete med att starta ung verksamhet. Detta gör vi i nära samarbete med Stockholms läns Vi 

Unga distrikt.  

 

Verksamhet/Arrangörskap 

Vi sprider kunskap om föreningars arbete med integration med syfte att skapa förutsättningar 

och ge inspiration för fler bygdegårdar i länet att arrangera möten mellan kulturer. 

2017 fick vi ett verksamhetsstöd av Stockholms läns landsting som främst 

används som ett arrangörsstöd till föreningarna. Under år tre vill vi utveckla 

arrangörsstödet och erbjuda en teaterturné i länet riktad främst till de 



bygdegårdar som under år 1 och 2 inte nyttjat arrangörsstödet eller arrangerat 

scenkonst. Vi vill marknadsföra Bygdegårdarnas Riksförbunds kulturvecka 

(vecka 43) och få fler föreningar att delta 

 

Bygg och miljö  

Fortsatta informationsinsatser kring byggfrågor, energi och uppvärmning, inte minst de 

möjligheter som finns till ekonomiskt stöd via Boverket, Länsstyrelse, Leader etc. Öka vår 

samverkan med Länsstyrelse och Leader.   

Få fler föreningar att följa Värmdö bygdegårds exempel att sätta upp solceller.  

Ökad information om miljöarbetet med syfte att fler föreningar i länet att ta miljödiplom. 

Minst fem föreningar ska kunna rekvirera miljödiplom 1under året. 

 

Solceller        på Värmdö bygdegård. 

 

Utbildning  

En kurs i arrangörskap planeras under hösten om möjligt i samverkan med Riksteatern. En 

bussresa arrangeras i augusti i den norra länsdelen med besök i några bygdegårdar som är en 

blandning av erfarenhetsutbyte, kulturhistoriskt inslag och information om aktuella 

bygdegårdsfrågor. E-cirklar kan erbjudas. I samverkan med förbundet erbjuds 

hemsidesutbildning. 

 

Information  

Delta på våra medlemsorganisationers stämmor med information och eventuellt utställning. 

Öka informationen om distriktet hos medlems- och samverkande organisationer bland annat 

genom att marknadsföra hemsidan och Facebook-sidan. Information till föreningarna genom 

träffar, brev, hemsida och facebook. 

 

Tidsplan 
2 februari  Riksteaterns och BR s utbudsdag i Västerås 

februari/mars  Kommunträffar 

mars/april  Rundringning till föreningar som ej årsrapporterat 

7 april  Distriktsstämma i Kårsta Ekskogen bygdegård 

maj  Träff med ombuden inför förbundsstämman 

1 – 2 juni Fyra ombud representerar distriktet på förbundsstämman i 

Jönköping.  

augusti Bussresa i norra länsdelen  

oktober Kurs i arrangörskap 

20 – 28 oktober Kulturveckan. Vi rekommenderar alla föreningar att arrangera en 

kulturaktivitet under förbundets kulturvecka. 

november Höstträffar 

november/december Vi marknadsför bygdegårdarnas julmarknader. Minst 18  

föreningar arrangerar! 


