Ansökan om ungdomsdiplom
Namn på sökande förening:
Kontaktperson:
E-postadress:
Telefonnummer:
Obligatoriska punkter
Styrelsen består av styrelsen av minst två personer under 30 år.
Minst en av dessa ledamöter har en annan roll än kontaktperson för ungdom.
Vilken roll?
Föreningen har en kontaktperson för ungdom
Alla medlemmar, oavsett ålder, har rösträtt på föreningens årsmöte.
Kallelsen till årsmötet är anpassad för alla.
Kallelsen går ut i minst tre kommunikationskanaler.
(hemsida, Facebook, tidning, Instagram, brev, e-post)
Vilka?
Föreningen har en introduktion innan årsmötet i hur det går till.
Föreningen har minst sex aktiviteter för barn och unga per år.
Vad för aktiviteter?

Föreningen är aktiv på sociala medier.
(uppdaterar t.ex. Facebook eller Instagram regelbundet)
Namn på sociala medier:
Bygdegården är öppen att hyra oavsett ålder (under 18 år med målsman).
Föreningen har ett tydligt och överskådligt hyresavtal.
Föreningen har rabatterat pris för uthyrning till ungdomsföreningar.
Vad är ordinarie pris respektive rabatterat pris?
Styrelsemöten ligger på på tidpunkter som gör det möjligt för alla att delta.
Hur arbetar ni med att alla ska få komma till tals på era styrelsemöten?

Tilläggspunkter (minst tre av dessa måste uppfyllas)
Bygdegården erbjuder wifi

Ja

Nej

Ja

Nej

Har bygdegården tillgång till brädspel, pyssel och/eller
leksaker?

Ja

Nej

Har bygdegården en barn- och ungdomsanpassad
utomhusmiljö?

Ja

Nej

Ja

Nej

Har föreningen samarbete med förskola, skola, fritids eller
någon organisation som har verksamhet för barn och unga?

Ja

Nej

Kan man engagera sig i föreningen utan att sitta i styrelsen?

Ja

Nej

Erbjuder föreningen utbildningar i exempelvis föreningskunskap och arrangörskap för styrelsens funktionärer?

Ja

Nej

Jobbar föreningen aktivt med att skapa god stämning i styrelsen
genom exempelvis teambuilding och gemensamma aktiviteter?

Ja

Nej

Innehåller föreningens årsmöte en aktivitet, kulturinslag
eller liknande som tilltalar alla åldrar?

Ja

Nej

Har bygdegården filmutrustning?
(projektor, filmduk, högtalare)

Finns det en aktiv ungdomsförening i bygdegården?
(t.ex. Vi Unga, 4H, Sverok, CUF)

Jag har granskat och godkänt föreningens ansökan om att ta ungdomsdiplom
(kan vara distriktets kontaktperson för ungdom/BR:s kansli)
Namn:
Datum:

Vi önskar få vårt ungdomsdiplom skickat till:
Namn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:

