Ansökan/nominering till årets bygdegårdsförening
Villkoren och förutsättningarna för landets bygdegårdsföreningar varierar. En del finns i
folkrika områden där ett stort hus kan fyllas av människor alla årets dagar. Andra finns på
platser där en liten bygdegård kanske inte hyrs ut i så stor utsträckning men fyller en viktig
funktion som mötesplats där inte så många samlingslokaler finns. Det finns bygdegårdsföreningar som har en allmän och bred verksamhet och det finns föreningar med särskilda
inriktningar. Årets bygdegårdsförening behöver inte likna förra årets. Alla har chansen!
Några kriterier ska vara uppfyllda:
•

Driver en väl fungerande allmän samlingslokal, tillgänglig för alla.

•

Arbetar för att samordna initiativ, skapa gemenskap och utveckling i bygden och
utveckla bygdegårdens roll.

•

Erbjuder ett brett utbud av aktiviteter för alla – av externa arrangörer och/eller som
egen verksamhet.

•

Bidrar till en långsiktig hållbar utveckling genom att välja miljöanpassade lösningar i
drift och vid underhåll samt har erövrat minst miljökvitto/miljödiplom 1.

•

Har en egen hemsida.

•

Kan påvisa något särskilt som hänt det senaste året eller åren som utmärker denna
bygdegårdsförening.

Vem kan ansöka/nominera?
1. Medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund kan ansöka om att bli Årets bygdegårdsförening.
2. Bygdegårdsdistriktet kan nominera en förening som inte har ansökt. Nomineringen
gäller bara för ett år, med andra ord kan distriktet nominera samma förening år efter
år.
Ansökan/nominering ska skickas in med e-post och vara Bygdegårdarnas Riksförbund
tillhanda senast den 28 februari.
Bifoga verksamhetsberättelse till ansökan/nominering samt gärna ytterligare information om
föreningen och verksamheten till exempel folder, tidningsklipp och årsrapport över senaste
årets verksamhet. Det är viktigt att motivera varför just er förening bör få denna utmärkelse
och få den just i år.
Utmärkelsen infördes 1999. De föreningar som tilldelats utmärkelsen är:
Nävertjäl, Västernorrland år 2000; Vena, Norra Kalmar 2001; Lanegården, Västra 2002;
Hullaryd, Jönköping 2003; Bullaregården, Västra 2004; Vigge, Jämtland 2005; Väskinde,
Gotland 2006; Järnboås, Örebro 2007; Folkärna norra bgf – Åsgarns bygdegård, Dalarna
2008; Torsö bg- och idrottsförening, Skaraborg 2009; Bolmsö bgf, Kronoberg 2010;
Åtteruds bgf, Västra 2011; Årås Kvarn, Sjuhärad 2012; Kaxås bgf, Jämtland 2013; Södra
Färs bgf, Skåne 2014; Morkarla bgf, Uppsala 2015; Ransta Nästa bgf, Västmanland 2016;
Odensala bgf. Stockholm 2017; samt Oppmanna-Vånga bgf, Skåne 2018.
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Ansökan/nominering Årets bygdegårdsförening

Ansökan/nominering ska vara BR tillhanda senast den 28 februari
Skickas till karin.falldin@bygdegardarna.se

ansöker om/nomineras till att bli Årets bygdegårdsförening.
1. Bygdegården är en väl fungerande allmän samlingslokal, tillgänglig för alla:
(beskriv bygdegårdens standard, tillgänglighet och andra fördelar)

2. Förening har arbetat för att höja livskvalitén i bygden och utvecklat bygdegårdens roll: (beskriv
vad föreningen har gjort under de senaste åren/året)

3. Vi har ett brett utbud av aktiviteter av externa arrangörer och/eller egen verksamhet:
(Obs! Bifoga verksamhetsberättelse, gärna också tidningsklipp, inbjudningar, etcetera)

4. Vi är engagerade för en bättre miljö:
(Obs! Miljökvitto 1 erhållet 1999 eller senare eller Miljödiplom 1 är ett krav.)
Ansökt om miljökvitto/miljödiplom 1 år:
Miljöpolicy antogs (datum):
Övriga miljöinsatser:

5. I vår bygdegård har vi följande ungdomsverksamhet:

6. Något särskilt som hänt det senaste året som utmärker vår bygdegård:
(beskriv)

Hemsidesadress:
Kontaktperson
Namn:

Funktion:

Telefonnummer:

E-post:

