Verksamhetsplan 2021

Skulpturen Twingle av konstnären Christof Jenny Portila har

köpts in av Oaxens bygdegård i Södertälje kommun.
Årets bygdegård i Stockholmsdistriktet 2020.

År 2021 vill vi prioritera dessa tre områden:

1. Följa upp barnteaterturnén 2020 med ytterligare minst en turné 2021
samt genomföra en arrangörsutbildning.
Vi lyckades få till en barnteaterturné under pandemin. Den följs upp 2021. Vi
lyckads inte med en arrangörsutbildning. Det är en prioriterad uppgift att få till
detta under 2021. Kan arrangeras digitalt om nödvändigt.
2. Miljödiplom i föreningarna
Under 2020 har vi informerat om miljödiplom på flera av våra träffar. Målet för
2021 är att minst tre föreningar tar Miljödiplom under 2021.
3. Välkomna en ny medlem i kommun som idag saknar bygdegård.
Fortsätta inventeringen av samlingslokaler i länet och erbjuda medlemskap.
Kontakt finns med föreningar i såväl kommuner med och utan bygdegård. Alla är
givetvis välkomna men ett prioriterat mål är att få en medlem i ytterligare en
kommun där vi saknar bygdegård.
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Organisation
Några besök hos föreningar planeras in. Vi kan erbjuda att arbeta med processen
”Ett steg till” om en förening så önskar. En återträff för tidigare medverkande
föreningar i projektet ” Mötesplatser i skärgård/glesbygd” planeras.
Om läget förändras vad gäller pandemin kommer vi att arbeta för att kommunträffar
hålls där vi har fler än tre bygdegårdar. Det gäller 7 kommuner.
Vi uppmanar föreningarna att utse en särskild kontaktperson i fastighetsfrågor och att
samtliga föreningar utser kontaktperson för kultur.
Barn - ungdom - film
I samverkan med Stockholms läns Vi Unga Distrikt erbjuder vi föreningarna stöd för
att starta och driva verksamhet för unga. Vi försöker få ytterligare några föreningar att
satsa på filmvisning, i första hand för barn och unga. Ambulerande filmutrusning finns
att låna från BR eller Film i Stockholm för att pröva på. Uppföljning och utveckling av
barnteaterturné planeras.
Verksamhet/Arrangörskap
Det verksamhetsstöd vi har från Region Stockholm inriktas på att stödja
kulturverksamheten i föreningarna. Barnteaterturnén följs upp. Vi fortsätter ge
arrangörsstöd enligt nu inarbetat modell. Vi utökar samarbetet med Riksteatern
också när det gäller teaterutbud för en äldre publik.
Uppmärksamma demokratiåret och marknadsföra Bygdegårdarnas Riksförbunds
kulturvecka (16–24 oktober 2021) som också får temat demokrati.

Under kulturveckan 2020
startades en barnteaterturné.
Teater Kung & Drottning
gav föreställningen
”Mirakelpojken” som bygger
på Ulf Starks barnbok med
samma namn.
En ny teaterturné planeras till
våren 2021
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Bygg och miljö
Vi rekommenderar alla föreningar att nyttja materialet ”Underhåll av bygdegården”.
Fortsatt kontakt med Länsstyrelsen. Föreningarna ska få information om
möjligheterna till ekonomiskt stöd via Boverket, Länsstyrelsen och EU Leader vid
byggnation, energi och uppvärmning.
Vi arbetar för att fler föreningar ska installera solceller genom att följa Värmdö
bygdegårds goda exempel.
Vi ska ge ökad information om miljöarbetet med syfte att fler föreningar i länet tar
miljödiplom.

Under 2020 har Björkö-Arholma
medborgarhusförening erhållit
stöd med 41.875 kr från Boverket
för att ljudisolera.
Ansökan om stöd hos Boverket
ska vara BR tillhanda senast 15
november varje år. Beslut tas i
maj året efter.
2020 fick även Grödinge bgf 16 125 kronor och Över Enhörna bgf 125 000 kr från Boverket.

Försäkring
Sju föreningar har i oktober 2020 genomgått kursen ”Säker föreningsgård ” och därigenom,
utöver kunskap, fått rabatt på sin försäkring. Vi informerar och uppmanar fler föreningar att
gå kursen som är webbbaserad.

Årets bygdegårdsförening och Årets rapportör
Vi utser Årets bygdegårdsförening, vilken ska betyda mycket för sin bygd och som
har gjort en särskild insats under 2020. Föreningar kan nominera fram till den 10
februari 2021. Vi utser också Årets rapportör genom en dragning bland de föreningar
som årsrapporterat i tid och som är representerade på distriktsstämman.
Utbildning
I samverkan med förbundet erbjuds en digital hemsidesutbildning i januari 2021.
En digital introduktionskurs erbjuds under våren för nya styrelseledamöter.
En kurs i arrangörskap planeras i samverkan med Riksteatern.
Information
Vår folder, som presenterar bygdegårdar i Stockholms län, sprider vi vid olika event
och seminarier där vi deltar. Vi deltar på våra medlemsorganisationers stämmor med
information. Vi ökar informationen om distriktet hos medlems- och samverkande
organisationer bland annat genom att marknadsföra hemsidan, Facebook och sprida
vår folder. Information till föreningarna genom träffar, brev, hemsida och Facebook.
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Tidsplan
jan-dec

Distriktsstyrelsen samlas möte 8 – 10 ggr under året

jan/febr

Digital hemsideskurs

6 februari

Riksteaterns och BR:s digitala utbudsdag

10 - 13 februari
digitalt.

Vi deltar på Folk och kultur i Eskilstuna. Ev. blir mötet

7 mars

Kulturnätverksträff

28 mars

Digital Distriktsstämma

mars/april

Rundringning till föreningar som ej årsrapporterat

mars/april

Vi deltar på medlemsorganisationers stämmor och
informerar om BR

april

Redovisning Verksamhetsstöd till Region Stockholm

april

Digital introduktionskurs för nya styrelseledamöter.

22 april

En kväll för demokratin

september

Antagande av verksamhetsplan och budget för 2022.

oktober

Kurs i arrangörskap

16 – 25 oktober

Kulturvecka/Demokrativecka. Vi rekommenderar alla
föreningar att arrangera en kulturaktivitet under förbundets
kulturvecka.

okt/nov

Höstträffar/kulturnätverksträff

okt/nov

Kommunträffar

november/december

Vi marknadsför bygdegårdarnas julmarknader. 20 föreningar
arrangerade julmarknad 2019! Tyvärr inga 2020 p g a
pandemin.
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