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Stockholm den 6 maj 2020 

Valda ombud till BR:s förbundsstämma 2020 
Förbundsstyrelse, medlemsorganisationer och revisorer 

Kallelse 
Bygdegårdarnas Riksförbund (BR) kallar härmed till förbundsstämma den 31 maj. Stämman 
kommer ske digitalt i Zoom och VoteIT. 

Anmälan och praktiskt genomförande 
Genom bygdegårdsdistriktens eller medlemsorganisationernas anmälan av ombud till 
förbundsstämman är du anmäld som ombud. Du har fått information via mejl om hur den 
digitala stämman kommer genomföras och hur du ska logga in i de digitala systemen. 
Kontakta omedelbart BR:s kansli om du inte fått information. 

Söndagen den 31 maj börjar stämman klockan 9.00. Logga in lite innan så att du har tid att få 
hjälp och support vid eventuella tekniska problem. Stabil internetuppkoppling krävs. Om du 
saknar det hemma så hör med ditt bygdegårdsdistrikt om de kan rekommendera annan plats, 
till exempel en bygdegård eller ett SV-kontor.  

För mer information om stämman se: bygdegardarna.se/om-oss/forbundsstamma 

Kostnader  
Stämman är helt kostnadsfri. Det innebär att riksförbundet inte heller ger ersättning för 
eventuella resor eller mat under dagen. 

Förhinder 
Får du förhinder att närvara ska detta meddelas såväl distrikt som riksförbund. Dina 
handlingar ska du överlämna till din ersättare.  

Beredningsgrupper 
Vi arbetar i beredningsgrupper, vars förslag blir huvudförslag till stämman. Information om 
vilken grupp du ingår i kommer att sändas ut via e-post i mitten av maj. 

Varmt välkommen till förbundsstämman! 

Bygdegårdarnas Riksförbund 

Per Lodenius  Karin Fälldin 

Förbundsordförande Förbundschef 
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Ombudsförteckning förbundsstämma 2020 
Stockholm (4) 17 Bo Carlqvist Sollentuna 

18 Elisabeth Karlsson Mörkö 
19 Magnus Grundäng Edsbro 
20 Monica Eriksson Solna 

Valda ersättare: 
Styrelsen utser 

Uppsala (5) 21 Lars Mattsson Uppsala 
22 Britt Mattsson Uppsala 
23 Ingmar Jansson Uppsala 
24 Lars Ling Uppsala 
25 Marie Hagberg Enköping 

Valda ersättare: 
Anna-karin Elgh Vattholma 
Peter Elgh Vattholma 

Södermanland (2) 26 Göran Hennerstedt Strängnäs 
27 Anton Nordström Strängnäs 

Vald ersättare: 
Anders Jonsson Flen 

Östergötland (3) 28 Björn Kanebäck Linköping 
29 Lolita Nilsson Vikbolandet 
30 Lars Nilsson Gryt 

Vald ersättare: 
Lotta Nordlöf Linköping 

Jönköping (3) 31 Jan Andersson Vaggeryd 
32 Carl-Gustav Svensson Visingsö 
33 Lennart Nilsson Ingatorp 

Kronoberg (3) 34 Solveig Carlsson Bolmsö 
35 Michael Holmér Ingelstad 
36 Christine Hansson Ingelstad 

Valda ersättare: 
Yngve Sunesson Markaryd 
Elisabeth Hermansson Ör 
Lars Nilsson Tingsryd 

N:a Kalmar (2) 37 Robert Pettersson Vena 
38 Jimmy Holm Vena 

S:a Kalmar (3) 39 Fredrik Bergman Vassmolösa 
40 Ingvar Jacobsson Vassmolösa 
41 Christin Hansson Örsjö 

Vald ersättare: 
Mona Nilsson Hagby 
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Ombudsförteckning 

Gotland (4) 42 Åke Ekström Tingstäde 
43 Eva Hanberg Slite 
44 Margareta Nilsson Slite 
45 Yvonne Winarve Hemse 

Valda ersättare: 
Claes Amlinger Hemse 
Charlotte Eliasson Stånga 
Anette Carlsson Burgsvik 
Lars Jakobsson Tofta 

Blekinge (2) 46 Birger Svensson Bräkne-Hoby 
47 Tommy Kalmteg Hallabro 

Valda ersättare: 
Karin svensson Kallinge 
Anders Petersson Johannishus 

Skåne (4) 48 Gina Widén Horvat Östra Ljungby 
49 Ingrid Sandelin Sjöbo 
50 Rolf Stridsberg Skurup 
51 Lars Andersson Tommarp 

Valda ersättare: 
Ingrid Johansson Glimåkra 
Dan Olsson Linderöd 

Halland (5) 52 Britt Gustafsson Laholm 
53 Seija Lundqvist Fjärås 
54 Tommy Larsson Ullared 
55 Heinrich Kaufmann Fjärås 
56 Lars Voss Kungsbacka 

Västra (5) 57 Christer Gyllander Frändefors 
58 Arne Östergren Mellerud 
59 Lisbeth Caspersson Lödöse 
60 Kerstin Andersson C Brålanda 
61 Inga-Lena Gustafzon Ellös 

Valda ersättare: 
Emil Gustafsson Trollhättan 
Monica Haraldsson S Dals Långed 

Sjuhärad (4) 62 Thure Andersson Grönahög 
63 Ingvor Carlander Ulricehamn 
64 Marita Johansson Herrljunga 
65 Ellinor Åhs Hyssna 

Valda ersättare:  
Oscar Abrahamsson Fotskäl 
Rune Johansson Herrljunga 
Solveig Thorkilsson Sätila 
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Ombudsförteckning 

Skaraborg (6) 66 Wivi Wiking Skara 
67 Anders Johansson Timmerdala 
68 Torbjörn Johansson Gullspång 
69 Carina Hellström Vara 
70 Mona Gustavsson Lyrestad 
71 Camilla Pedersen Tun 

Värmland (7) 72 Andreas Pettersson Väse 
73 Erik Ulriksson Årjäng 
74 Birgit Sturesson Segmon 
75 Böret Segolsson-K Åmotfors 
76 Sören Knutsson Åmåtfors 
77 Eva Zakrismark Gunnarskog 
78 Frida Vasiliou Ämtervik 

Valda ersättare: 
Lisbeth svensson Molkom 
Lena Svensson Molkom 

Örebro (3) 79 Kristina Haglund Nora 
80 Inga-Lill Eriksson Frövi 
81 Mikael Stark Kopparberg 

________________________________________________________________ 
Västmanland (3) 82 Anders Westin Ransta 

83 Emma Rundgren Västerås 
84 Kennet Ericzon Västerås 

Vald ersättare: 
Monica Stolpe Nordin Västerås 

Dalarna (6) 85 Eva-Lisa Eriksson  Gustafs 
86 Leif Björk  Orsa 
87 Birgitta Gustafsson Säter 
88 Mats-Gunnar Eriksson Mora 
89 Katarina Jernberg Borlänge 
90 Mats Dahlström Falun 

Valda ersättare: 
Gertrud Hjelte Dala Husby 
Bengt-Olof Danielsson Garpenberg 

Gävleborg (4) 91 Ingemar Sandehult Enånger 
92 Nils Erik Falk Alfta 
93 Vakant 
94 Vakant 

Västernorrland (4) 95 Lars-Håkan Spjuth Matfors 
96 Sten Westerlund Härnösand 
97 Ulrika Hådén Njurunda 
98 Hans Hedlund Noraström 

Vald ersättare: 
Rakel Spjuth Matfors 
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Ombudsförteckning 

Jämtland (6) 99 Maria Anstett-A Östersund 
100 Eva Dahlänger Svenstavik 
101 Margita Gustafsson Gällö 
102 Kerstin Eriksson Mattmar 
103 Jan Hammarlund Svenstavik 
104 Helena Wikström Frösön 

Västerbotten (6) 105 Lotta Rydén Bygdeå 
106 Kathrina Kristoffersson  Umeå 
107 Stig-Erik Dahlberg Tärnaby 
108 Staffan Widestedt Umeå 
109 Vakant 
110 Vakant 

Norrbotten (6) 111 Hillevi Sandström Niemisel 
112 Sirkku Ahokas  Haparanda  
113 Berthel Wiklund Harads 
114 Agnes Midbjer Harads 
115 Kerstin Engström Gunnarsbyn 
116 Matilda Danielsson Älvsbyn 

Medlemsorganisationer 

Studieförbundet 117 Lars-Erik Larsson Stockholm 
Vuxenskolan 118 Thomas Olofsson Luleå 

Centerpartiets 119 Ida Alterå Huddinge 
Ungdomsförbund 120 Johan Vesterlund Helsingborg 

Vi Unga 121 Vakant 
122 Vakant 

Centerpartiet 123 Eva Nypelius Visby 
124 Christer Jonsson Emmaboda 

JUF 125 Vakant 
126 Vakant 

4 H 127 Vakant 
128 Vakant 

Centerkvinnorna 129 Elisabeth Peltola Älmhult 
130 Anette Sievers Enhörna 

LRF 131 Sussi Redig Havdhem 
132 Eva Pettersson Visby 

8



Ombudsförteckning 

Förbundsstyrelsen 1 Per Lodenius Norrtälje 
2 Anders Karlsson Solna 
3 Kenneth Nilshem Arbrå 
4 Karin Olsson Sjöbo 
5 Magnus Danielsson Älvsbyn 
6 Sören Runnestig Habo 
7 Ulla Johanson Flen 
8 Tina Jonasson Säffle 
9 Marie Sandehult Enånger 
10 Eva Karin Hempel (SV) Vellinge 
11 Nils-Erik Grönvall (JUF) Billeberga  
12 Johanna Hedlund (CUF) Hägersten 
13 Håkan Johansson (LRF) Borlänge  

FS ersättare 14 Sven-Anders Svensson Tvååker 
15 Malin Svensson Tärnaby 
16 Vakant 
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Beredningsgrupper 
Beredningsgrupper sker digitalt söndagen den 31 maj mellan klockan 10.00–11.00. Därefter 
är det lunchpaus mellan klockan 11.00–13.00, då ska även yrkanden på alla stämmans 
återstående punkter och alla beredningsgruppernas förslag ske. Möjligheten att yrka är 
öppen mellan klockan 11.30–12.30. Yrkanden sker skriftligt i det digitala systemet VoteIT. 

BEREDNINGSGRUPPER 

1 Verksamhetsriktlinjer (kopplat till uppföljning av långsiktiga mål) 
Ordförande Andreas Pettersson 
Sekreterare Elinor Metsjö  
FS Anders Karlsson, Tina Jonasson, Sven-Anders Svensson 

2 Medlemsavgift (kopplat till medlemsavgiftsutredningen) 
Ordförande Hillevi Sandström 
Sekreterare Karin Fälldin  
FS  Per Lodenius, Marie Sandehult, Håkan Johansson 

3 Motion 1 och 2 
Ordförande Ida Alterå 
Sekreterare Anna Öhman 
FS Malin Svensson, Eva Karin Hempel, Nils-Erik Grönvall 

4 Motion 3 och 4 
Ordförande Michael Holmér 
Sekreterare Sofia Ohlsson  
FS Sören Runnestig, Magnus Danielsson, Ulla Johansson 

5 Motion 5 och stämmouttalande 
Ordförande Thomas Olofsson 
Sekreterare Stefan Löfgren  
FS Karin Olsson, Kenneth Nilshem, Johanna Hedlund 
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Bygdegårdarnas Riksförbunds stämmohandlingar 2020 

2. Föredragningslista och upplägg
förbundsstämma
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Föredragningslista och upplägg digital 
förbundsstämma 2020 
Söndagen den 31 maj 
08.30 Zoom öppnar för deltagare att ansluta 

09.00 Stämmoförhandlingar 

1. Stämman öppnas – inledningsanförande av förbundsordförande

2. Val av ordförande och vice ordförande vid stämman

3. Anmälan av förbundsstyrelsens val av stämmosekreterare

4. Val av justerare och rösträknare

a. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera stämmans
protokoll

b. Val av två rösträknare

5. Godkännande av föredragningslistan

6. Stämmoordning

7. Fastställande av röstlängd

8. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

09.45 Paus 

10.00 Beredningsgrupper 

1) Verksamhetsriktlinjer (kopplat till uppföljning av långsiktiga mål)

2) Medlemsavgift (kopplat till medlemsavgiftsutredningen)

3) Motion 1 och 2

4) Motion 3 och 4

5) Motion 5 och stämmouttalande

11.00 Lunchpaus och tid för att lägga yrkanden 

OBS! Kl. 11.30 kommer beredningsgruppernas protokoll att vara klara. 11.30–
12.30 är möjligheten att lägga yrkanden på alla stämmans punkter och 
beredningsgruppernas förslag öppen i VoteIT. Inga yrkanden kan läggas efter 
12.30. 

13.00 Stämmoförhandlingar 

Passet inleds med utdelning av utmärkelsen Årets bygdegårdsförening. 

9. Styrelsens redovisning för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
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a. verksamhetsberättelse jämte ekonomisk berättelse

b. uppdrag till förbundsstyrelsen från förbundsstämman 2019

c. halvtidsuppföljning långsiktiga mål

d. halvtidsuppföljning plan för föryngring

10. Revisorernas berättelse

11. Fråga om fastställande av balansräkning

12. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

14. Beslut angående resefördelning enligt stadgarna § 11 för
förbundsstämman 2022

15. Ersättningsfrågor

a. ersättning m.m. för distriktens ombud för 2022

b. ersättning till förtroendevalda

16. Val av förbundsordförande

17. Val av övriga ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen

a. val av ledamöter

b. beslut om antal ersättare

c. val av ersättare

d. anmälan av grundarorganisationernas representanter

18. Val av revisorer och ersättare för dessa

19. Rapport angående Bygdegårdsförsäkringen

20. Redovisning av förbundets verksamhetsplan och budget för 2020 samt
antagande av riktlinjer för verksamheten 2021–2022

21. Fastställande av medlemsavgift för 2021–2022

15.00 Paus 

15.30 Stämmoförhandlingar 

Passet inleds med utdelning av utmärkelsen Årets miljöstipendium. 

22. Motionsbehandling

23. Stämmouttalande

24. Val av valberedning

25. Rapporter

26. Information om nationell träff 2021 och förbundsstämman 2022

27. Vid stämman väckta frågor

28. Stämman avslutas

17.00 Slut 
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Bygdegårdarnas Riksförbunds stämmohandlingar 2020 

3. Föredragningslista med förslag
till beslut
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Förslag till förbundsstämman 
1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande och vice ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår förbundsstämman

BESLUTA
att till ordförande vid stämman utse Eva Nypelius, Visby
att  till vice ordförande vid stämman utse Anders Karlsson, Solna.

3. Anmälan av förbundsstyrelsens val av stämmosekreterare

Förbundsstyrelsen har beslutat utse förbundschef Karin Fälldin till föredragande
sekreterare samt Elinor Metsjö till protokollförande sekreterare.

4. Val av justerare och rösträknare
a. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
b. Val av två rösträknare

5. Godkännande av föredragningslistan

6. Stämmoordning

Förbundsstyrelsen föreslår stämman att anta följande stämmoordning:

1) Stämman kommer att arbeta i beredningsgrupper där motioner och förslag från
styrelsen behandlas. Beredningsgruppernas förslag blir huvudförslag till stämman.

2) Yrkanden för alla stämmans återstående punkter och beredningsgruppernas
förslag sker skriftligt i VoteIT mellan klockan 11.30–12.30. Därefter går det inte att
lämna in yrkanden.

3) Begär ordet genom att anmäla detta i VoteIT.
4) Muntliga inlägg sker i Zoom.
5) Beslut sker vid enklare omröstningar med acklamation (stämmoordförande frågar

om någon är emot det lagda förslaget). Vid mer avancerade omröstningar sker
beslut i VoteIT.

7. Fastställande av röstlängd

Lösenord till stämmans digitala system har skickats ut till valda ombud före stämmans
öppnande.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman

BESLUTA
att  inloggade ombud utgör underlag för eventuell omröstning

8. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

9. Styrelsens redovisning för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret

a. verksamhetsberättelse jämte ekonomisk berättelse
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Förbundsstyrelsen redovisar i en särskild bilaga verksamheten och förbundets 
ekonomi för 2019. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 

BESLUTA 
att  med godkännande lägga verksamhetsberättelsen och den ekonomiska 

berättelsen till handlingarna. 

b. uppdrag till förbundsstyrelsen från förbundsstämman 2019

Förbundsstyrelsen redovisar i särskild bilaga vilka åtgärder som vidtagits med
anledning av föregående års stämmas beslut.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman

BESLUTA
att godkänna föreliggande redovisning med anledning av föregående års

stämmas beslut.  

c. halvtidsuppföljning långsiktiga mål

Förbundsstyrelsen redovisar i särskild bilaga halvtidsuppföljning av långsiktiga
mål.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman

BESLUTA
att godkänna föreliggande halvtidsuppföljning med anledning av de långsiktiga

målen. 

d. halvtidsuppföljning plan för föryngring

Förbundsstyrelsen redovisar i särskild bilaga halvtidsuppföljning av plan för
föryngring

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman

BESLUTA
att godkänna föreliggande halvtidsuppföljning med anledning av plan för

föryngring. 

10. Revisorernas berättelse

11. Fråga om fastställande av balansräkning

Den ekonomiska redovisningen framgår av verksamhetsberättelsen

Revisorerna tillstyrker

att den i verksamhetsberättelsen intagna balansräkningen per den 31/12
2019 slutade på 26 862 011 kr fastställes. 

12. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman, vilket tillstyrks av 
revisorerna, 

BESLUTA 
att  avsätta 929 446 kronor till försäkringsfonden. 
att  balansera i ny räkning -835 557 kronor. 

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

14. Beslut angående resefördelning enligt stadgarna § 11 för förbundsstämman 2022

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman

BESLUTA
att resekostnaderna för distriktsombuden betalas av distrikten i förhållande

till antalet närvarande ombud vid stämman. 

15. Ersättningsfrågor
a. ersättning m.m. för distriktens ombud för 2022

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman

BESLUTA
att ersättning till distriktens ombud ska utgå enligt följande:

Ersättning utgår för resa med billigaste färdsätt. Flyg får nyttjas efter samråd 
med ordförande eller förbundschef. Bilersättning skall utgå i de fall då det ej 
finns tillgång till andra kommunikationsmedel. Ersättning utgår då med det 
belopp som är avdragsgillt för resor i tjänsten enligt inkomstskattelagen, f.n. 
18,50 kronor per mil. Samåkning ska ske i görligaste mån. Förbundschefen 
äger rätt att bevilja dispens från billigaste färdsätt. 

b. ersättning till förtroendevalda

Valberedningen föreslår förbundsstämman

BESLUTA
att regler för ersättning till styrelseledamöter, revisorer, ledamöter i råd och

arbetsgrupper, valberedning samt andra förtroendevalda som utses 
representera BR (gäller ej deltagare eller medverkande på BR:s kurser och 
konferenser samt arbetsinsatser på BR:s kansli) skall vara enligt följande: 

Ersättning utgår för resa med billigaste färdsätt. Flyg får utnyttjas efter 
samråd med ordförande eller förbundschef. Bilersättning skall utgå i de fall 
då det ej finns tillgång till andra kommunikationsmedel. Ersättning utgår då 
med det belopp som är avdragsgillt för resor i tjänsten enligt 
inkomstskattelagen, f.n. 18,50 kronor per mil. Samåkning ska ske i görligaste 
mån. 

Ersättningarna styrs mot gällande års prisbasbelopp, för 2020 är det 47 300 
kronor. Ersättningen följer årligen prisbasbeloppet. 

Sammanträdesersättning utgår med 3 % av prisbasbeloppet per bevistat 
sammanträde f.n. 1 419 kronor. Vid telefonsammanträde utgår ett arvode på 
300 kronor. Ersättning utgår endast för ett sammanträde per dag. 
Traktamentsersättning utgår ej. Ersättning enligt ovan ska även utgå till 
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medlemsorganisationernas representanter i styrelsen om inte huvudmannen 
betalar sådana ersättningar.  

En ersättning skall utgå till förbundsordförande, vice ordförande, AU-
ledamot. Ersättningen föreslås enligt följande per år: 
Förbundsordföranden ett halvt prisbasbelopp, som f n motsvarar 23 650 
kronor. 
Vice förbundsordförande med 10 % av prisbasbelopp, f.n. 4 730 kronor. 
AU ledamot 8 % av prisbasbelopp, f.n. 3 784 kronor. 

Utöver detta föreslås en ersättning till valberedningens ordförande på 4 000 
kronor, samt övriga ledamöter i valberedningen 2 000 kronor, samt 
ersättning till ordinarie revisorer med 2 000 kronor. 

16. Val av förbundsordförande

Valberedningen föreslår förbundsstämman

BESLUTA
att till förbundsordförande utse Per Lodenius, Norrtälje (AB), omval.

17. Val av övriga ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen

a. val av ledamöter

Valberedningen föreslår förbundsstämman

BESLUTA
att till ordinarie ledamöter utse:

Anders Karlsson, Solna (AB)  omval 
Kenneth Nilshem, Arbrå (X)  omval 
Karin Olsson, Sjöbo (LM)  omval 
Magnus Danielsson, Älvsbyn (BD) omval 
Sören Runnestig, Habo (R)  omval 
Ulla Johanson, Flen (D)  omval 
Tina Jonasson, Säffle (S)  omval 
Marie Sandehult, Enånger (X)  omval 

b. beslut om antal ersättare

Valberedningen föreslår förbundsstämman

BESLUTA
att utse tre ersättare.

c. val av ersättare

Valberedningen föreslår förbundsstämman

BESLUTA
att till ersättare utse:

Sven-Anders Svensson, Tvååker (N) omval 
Malin Svensson, Tärnaby (AC)  omval 
Mattias Gotting, Grönahög (Ps) nyval 

att närvarande ersättare tjänstgör i vald ordning. 
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d. anmälan av grundarorganisationernas representanter

SV Eva Karin Hempel, Vellinge (LM)
ersättare Jenny Gudmundsson, Växjö (G)

CUF  Johanna Hedlund, Hägersten, (AB)
LRF Håkan Johansson, Borlänge (W)
JUF Johanna Fagerström, Valla (D)

ersättare Magdalena Birgersdotter 

18. Val av revisorer och ersättare för dessa

Valberedningen föreslår förbundsstämman

BESLUTA
att till ordinarie revisorer utse:

Maud Johansson, Knivsta (C)  omval 
Kristina Haglund, Örebro (T)  omval 
Jens Forneng, Örebro (T),  omval 
auktoriserad revisor LR Revision 

att till revisorsersättare utse: 
Clas Forsgren, Norrtälje (AB)  omval 
Lars Nilsson, Gryt (E)  omval 
Peter Lindblad, Örebro (T), omval 
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19. Rapport angående Bygdegårdsförsäkringen

Förbundsstyrelsens rapport finns redovisad i särskild handling.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman

BESLUTA
att med godkännande lägga den lämnade verksamhetsrapporten till handlingarna.

20. Redovisning av förbundets verksamhetsplan och budget för 2020 samt antagande av
riktlinjer för verksamheten 2021–2022

Verksamhetsplanen för 2020 är utskickad till samtliga mottagare av nyhetsbrevet
och finns på förbundets hemsida. Förbundets budget för 2020 redovisas i särskild
handling.

Verksamhetsriktlinjer för 2021–2022 presenteras i särskild handling.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman

BESLUTA
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utifrån riktlinjer för verksamheten 2021–2022

ta fram verksamhetsplan och budget. 

21. Fastställande av medlemsavgift för 2021–2022

Medlemsavgiftsutredning presenteras i särskild handling.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att fastställa medlemsavgiften
till:
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BESLUTA 
att den fasta avgiften för föreningar som äger/hyr sin lokal fastställs till 

1 500 kr (100 kr höjning) 
att den rörliga avgiften för föreningar som äger sin lokal fastställs till 5,00 kr per 

kvadratmeter, dock maximalt 3 500 kr (oförändrad men med ett nyinfört tak på 
700 kvm) 

att den rörliga avgiften för föreningar som hyr sin lokal fastställs till 5,00 kr per 
kvadratmeter, dock maximalt 3 500 kr (3 kr höjning per kvm samt höjt tak från 
maximalt 1000 kr (500 kvm) till 3 500 kr (700 kvm)) 

att den fasta avgiften för föreningar utan lokal fastställs till 500 kr (oförändrad) 
att avgiften för medlemsorganisationer fastställs till 1 000 kr (oförändrad) 

22. Motionsbehandling

Motioner med yttrande och förslag till beslut återfinns i särskild handling.

23. Stämmouttalande

Stämmouttalande återfinns i särskild handling.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att anta uttalandet:

BESLUTA
att anta stämmouttalandet.

24. Val av valberedning

Riktlinjer för riksvalberedningen återfinns i särskild bilaga.

25. Rapporter

26. Information om nationell träff 2021 och förbundsstämman 2022

27. Vid stämman väckta frågor

28. Stämman avslutas
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Bygdegårdarnas Riksförbunds stämmohandlingar 2020 

4. Styrelsens redovisning för det
senaste året

Redovisning av ålagda uppdrag från
förbundsstämman 2019

Halvtidsuppföljning långsiktiga mål

Halvtidsuppföljning plan för föryngring
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Redovisning av ålagda uppdrag från förbundsstämman 
2019 

Motion 1 och 2 

Beslut: Att med bifall till motion 1 uppvakta SKL för att lyfta bygdegårdarnas roll i 
samhällets krisberedskap. 

Att anse tilläggs-att-satsen i motion 1 från distriktsstämman Gävleborg 
besvarad. 

Att bifalla motion 2 och därmed ge förbundsstyrelsen i uppdrag att skriva till 
samtliga kommuner för att beskriva att bygdegårdarna kan bidra på olika sätt 
vid samhälleliga kriser. 

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en mall för distrikten att ta 
kontakt med kommuner, länsstyrelse och annan regional nivå för att beskriva 
att bygdegårdarna kan bidra på olika sätt vid samhälleliga kriser, samt att 
uppmana kommunerna och länsstyrelserna att ta kontakt med ”sina” 
bygdegårdar för att jobba vidare med frågan. 

Åtgärd: Kontakt har upprättats med Sveriges kommuner och regioners (SKR) ansvariga 
tjänsteperson för den kommunala krisberedskapen. Brev om bygdegårdarnas 
strategiskt viktiga roll i samhällets krisberedskap skickades till alla Sveriges 290 
kommuner, SKR samt MSB i april 2020. I nyhetsbrev till alla föreningar och 
distrikt skickades också information om brevet som gått ut. Till 
bygdegårdsdistrikten har en mall skickats som kan användas för att 
uppmärksamma sin region och länsstyrelse på samma tema. 

Motion 3 

Beslut: Att bifalla motionen och därmed uppdra till förbundsstyrelsen att undersöka 
möjligheten att teckna ett centralt avtal för digital bokföring för föreningar och 
distrikt. 

Åtgärd: Olika alternativ för digital bokföring har undersökts. Utifrån undersökningen 
har tre formella förfrågningar hos olika programleverantörer för bokföring för 
mindre verksamheter gjorts: Visma Förening, BL Bokföring i Molnet och Hogia 
small office. Samtliga har lämnat offerter till en kostnad av 99 kr/månad per 
juridisk person (inklusive moms). Något centralt avtal är inte möjligt att teckna, 
utan priset är per förening/distrikt (juridisk person). Tack vare våra många 
föreningar har vi fått ett kraftigt rabatterat pris. Mer information är utskickat i 
nyhetsbrev till föreningar och distrikt, samt upplagt på hemsidan.  

Motion 4 

Beslut: Att anse motionen besvarad med hänvisning till den pågående utredningen om 
medlemsavgiftens utformning. 

Åtgärd: Se medlemsavgiftsutredningen i stämmohandlingarna. 
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Redovisning av ålagda uppdrag 

Motion 5 

Beslut: Att med bifall till motionens intentioner ge förbundsstyrelsen i uppdrag att 
uppvakta Boverket tillsammans med övriga samlingslokalsorganisationer för att 
få till stånd ett enklare ansökningsförfarande vad avser mindre kostsamma 
tillgänglighetsanpassningar. 

Åtgärd: Frågan har tagits upp med Boverket under tre tillfällen under året. I oktober då 
Boverksresa arrangerades. I november då Samsam höll digitalt möte med 
Boverket. Samt i februari då Samsam hälsade på Boverket i Karlskrona för 
möte. I samband med detta har också tidigare stämmobeslut om att höja nivån 
för tillgänglighetsstöd förts fram. Än så länge finns inga fattade beslut av 
Boverket i frågorna. 

Motion 6 

Beslut: Att bifalla motionen och därmed uppdra till förbundsstyrelsen att arbeta för att 
få till stånd en överenskommelse med Trafikverket för att få ner kostnaden för 
vägskyltar till bygdegårdar och lika tillämpning över hela landet. 

Att verka för att ett nytt lokaliseringsmärke med benämningen samlingslokal 
införs. 

Åtgärd: Kontakt har upprättats med tjänsteman på Trafikverket. Svaret vi fått är att det 
är många parametrar som styr kostnaden för bygdegårdsskyltar, exempelvis att 
det är olika entreprenörer som Trafikverket anlitar för tillverkning och 
montaget. Det skiljer flera tusen kronor beroende på var i landet. Enligt svar till 
oss är Trafikverket missnöjda med denna prissättning och har därför tillsatt en 
utredning som ska vara klar under 2020 som ska ta fram en prislista för 
uppsättning av mindre skyltar. På frågan om Bygdegårdarnas Riksförbundet 
kan förhandla om ett gemensamt pris i dagsläget är svaret nej. Vi får vänta och 
se om ett år vad Trafikverket har kommit fram till gällande priser på skyltar. 

Under hösten 2019 lämnades en riksdagsmotion in från förbundsordförande 
om att införa ett nytt lokaliseringsmärke med benämningen samlingslokal. 
Denna avslogs emellertid men påverkansarbetet fortsätter. 

Motion 7 

Beslut: Att anse motionen besvarad. 

Åtgärd: Ingen åtgärd. 

Motion 8 

Beslut: Att med bifall till motionens intentioner uppdra till förbundsstyrelsen att 
fortsätta påverkansarbetet om kontanthantering. 

Åtgärd: Fördjupad kontakt är tagen med Kontantupproret och under deras seminarium 
i riksdagen under våren 2020 fanns BR representerade. Vikten av 
kontanthantering finns också med i BR:s löpande påverkansarbete då möten 
med politiker och beslutsfattare genomförs.  
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Redovisning av ålagda uppdrag 

Motion 9 och 10 

Beslut: Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att lyfta in demokratifrågorna i den 
kommande utbildningssatsningen som förbundsstyrelsen planerar för under 
nästkommande år. 

Att med bifall till motionens intentioner ge förbundsstyrelsen i uppgift att 
utforma en utbildningssatsning som bland annat lyfter ledarskapsfrågor. 

Åtgärd: Planering av utbildningssatsningen startade i och med den nyanställda tjänsten 
Verksamhetsutvecklare organisation och landsbygd den 1 april 2020. Kontakter 
har tagits med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för 
finansiering samt med Lokal utveckling Sverige (LUS) och Aktiva byar för 
eventuell samverkan på temat. Studieförbundet Vuxenskolan och våra 
ungdomsmedlemsorganisationer är kontaktade redan under hösten och 
kommer vara samverkansparter. Utbildningen planeras att starta under 2021.  

Motion 11 

Beslut: Att undersöka, utveckla och utvärdera arbetet med tidningen Bygdegården och 
dess ekonomi. Att till förbundsstämman 2020 avrapportera hur arbetet med 
tidningen har fortskridit. 

Åtgärd: Under året har tidskriftens upplägg setts över. Tidskriften Bygdegården har tre 
målgrupper:  
• Primär målgrupp: Befolkning på landsbygden
• Sekundär målgrupp: Medlemmar och/eller funktionärer i en

bygdegårdsstyrelse.
• Tertiär målgrupp: De vi vill påverka, exempelvis potentiella

samarbetspartners och beslutsfattare.
För att lyckas tilltala alla tre målgrupper ska första halvan av tidskriften vara 
mer extern, gärna med ett kändisporträtt som inledning och sedan bli mer 
intern mot slutet. Landsbygd är ett sammanhållande tema för hela tidskriften. 
Professionell layout, att variera längd och upplägg av texterna samt bra bilder är 
viktigt för att få en tidskrift som människor vill läsa.  

Idéer till innehåll från motionären och Värmlandsdistriktet har införlivats. En 
stående frågespalt i tidningen är upprättad från och med hösten 2019 och 
information om att skicka in både frågor och debattartiklar har uppmuntrats 
under året. Juridik är ett tema som tagits upp i frågespalten. 

De verkliga kostnaderna för tidskriften är redigering, tryck, distribution, 
tjänsten e-tidskrift på hemsidan samt inköpt korsord och vinster för korsordet. 
Under 2019 uppgick dessa kostnader till 330 564 kronor. Intäkter för 
tidskriften är två: prenumerationer och annonser. Intäkterna uppgick 2019 till 
381 480 kronor, dock är 100 000 kronor av detta en ”intern” intäkt då 
bygdegårdsförsäkringen ger 100 000 kronor för att alla bygdegårdskassörer ska 
få tidningen. Verklig intäkt för prenumeration är alltså 281 480 kronor. 
Verkliga intäkter minus de verkliga kostnaderna innebär alltså att tidskriften 
gör ett minusresultat på 49 084 kronor. I budget och ekonomisk redovisning för 
tidskriften finns däremot också löne- och administrationskostnader för 
produktion av tidskriften. Det är BR:s kanslipersonal som är redaktion, och 
enligt vedertagna principer läggs dessa kostnader ut procentuellt på alla BR:s 
verksamhetsdelar som personalen jobbar med. Det är rent budgettekniskt. 
Summan uppgick under 2019 till 588 241 kronor. Denna summa ökar och 
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Redovisning av ålagda uppdrag 

minskar med anledning av hur många anställda BR:s kansli har och innebär att 
tidskriften gör ett minusresultat på totalen, för 2019 minus 537 325 kronor. 

Motion 12 

Beslut: Att med bifall till motionens intentioner ta fram en översiktlig guide kring 
alkoholtillstånd, samt  

Att tillsammans med aktuell myndighet undersöka möjligheten att ta fram 
gemensamma nationella riktlinjer. 

Åtgärd: Guide kring alkoholtillstånd är framtagen och kommunicerad i nyhetsbrev samt 
upplagd på hemsidan.  

Kontakt är tagen med Folkhälsomyndigheten gällande gemensamma riktlinjer 
men ingen framgång i frågan har nåtts då kontroll och beviljande av 
alkoholtillstånd är en kommunal uppgift. De hänvisar till alkohollagen som är 
den nationella bestämmelsen.  

Motion 13 

Beslut: Att bifalla motionen och därmed uppdra till förbundsstyrelsen att undersöka 
möjligheten till förenkling och samordning av Stimavgifter inom 
bygdegårdsrörelsen. 

Åtgärd: BR har i samtal med STIM haft diskussioner om vårt nuvarande avtal mellan 
organisationerna. Vi har då bland annat framfört önskemål om såväl förenkling 
vid redovisning samt ställt fråga om ett förändrat avtal som skulle kunna 
inkludera själva musikanvändningen. Vårt nuvarande avtal omfattar samtliga 
föreningar och innebär i korthet ett tillstånd att nyttja all musik till vilket STIM 
innehar ensamrätten till, vilket ska redovisas till STIM i efterhand och därefter 
betalas enligt gällande taxa. BR inväntar nu ett förslag från STIM om ett 
uppdaterat avtal som skulle kunna inkludera också själva nyttjandet. 
Information i ärendet kommer att återkopplas till BR:s medlemmar. 

Motion 14 

Beslut: Att bifalla motionen och därmed uppdra till förbundsstyrelsen att inleda 
överläggningar med Riksteatern för att hitta medel och metoder för att erbjuda 
hjälp och stöd för att nå ut med scenkonst till bygdegårdar och andra små 
spelplatser för att nå ut med scenkonst i hela landet. 

Åtgärd: BR har inlett överläggningar med Riksteatern för att hitta medel och metoder 
för att scenkonst ska nå hela landet. Riksteatern är liksom BR en ideell 
organisation men med direkta medel från Kulturdepartementet och eget 
regleringsbrev. Vi innehar samma genuina intresse att låta fler och hela landet 
ta del av scenkonst oavsett bostadsort. De beröringspunkter vi lokaliserat via 
överläggningarna kommer att ingå i den fortsatta dialog under året som vi utgår 
ifrån kommer att leda till ett utvecklat samarbete på samtliga nivåer. 
Riksteatern planerar att medverka på BR:s konferenshelg i oktober och BR har 
fått inbjudan att medverka på deras arrangemang Anbud Live. Att lyfta upp 
goda exempel på samverkan och uppmuntra föreningar och distrikt att ta 
kontakt lokalt där verksamhet kan ske ska också göras. 
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Redovisning av ålagda uppdrag 

Motion 15 

Beslut: Att bifalla motionen och därmed införa begreppet kontaktperson istället för 
ansvarig och därmed verka för en likriktning av de nämnda begreppen i såväl 
stadgor som andra arbetsdokument inom bygdegårdsrörelsen och på detta sätt 
underlätta rekryteringen till desamma. 

Åtgärd: I och med stadgeändringen på förbundsstämman 2019 infördes begreppet 
kontaktperson istället för ansvarig. Alla styrdokument, och all kommunikation 
har anpassats efter detta. 

Idégrund 

Beslut: Att idégrunden ska finnas tillgänglig i olika format för enkel spridning, 
exempelvis tryckt i färg, svartvit för enkel utskrift och digitalt. 

Åtgärd: Idégrunden finns tryckt för alla att beställa från kansliet. Den finns också på 
hemsidan i följande format: 
Formgiven 
Endast text 
Kortversion för utskrift 
Kortversion för webb 
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Halvtidsuppföljning långsiktiga mål juni 
2018 till april 2020  
De långsiktiga målen antogs av förbundsstämman 2018 och gäller till och med 
förbundsstämman 2022. Målen leder riksförbundets arbete och ligger till grund för 
innehållet i de årliga verksamhetsplanerna. Nedan följer en uppföljning av måluppfyllelsen 
efter att nu halva tiden har passerat. 

Visionsmål 1: Bygdegårdsrörelsen är en välkänd och respekterad 
samhällsaktör. 

1a. Att 500 föreningar har bjudit in företrädare för kommunen till möten. 

Måluppfyllelse 
246 föreningar (49 % av målet) har bjudit in företrädare för kommunen till ett möte under 
2018 eller 2019.  

Insatser/aktiviteter 
• Seminarium på temat på förbundsstämman 2019.
• Information på Stockholms bygdegårdsdistrikts kurs för föreningar.
• Kurspass på ordförandekonferensen i januari 2019 och Konferenshelgen i oktober

2019.
• Årsmötesmaterialet 2020 innehöll en guide till hur man tar kontakt med sin kommun.
• Brev om bygdegården som resurs för kommunernas krisberedskap utskickat våren

2020 till alla Sveriges kommuner med uppmaning till både kommuner och
bygdegårdsföreningar att ta kontakt för samverkan.

Fokus framåt 
Kommunikation i nyhetsbrev och konferenser kommer ta upp temat. Just nu kopplat till 
coronakrisen, men också framöver på ett generellt plan. Vid fler distriktskurser för 
föreningar ska frågan belysas. Tillsammans med Samsam planeras att hållas ett antal 
regionala konferenser där kommuner bjuds in för att få kunskap om allmänna 
samlingslokaler. 

1b. Att samtliga distrikt har medverkat vid minst ett tillfälle vid framtagande av 
regionala styrdokument.  

Måluppfyllelse 
14 distrikt (58 % av målet) har medverkat vid minst ett tillfälle vid framtagande av 
regionala styrdokument under 2018 eller 2019. 

Insatser/aktiviteter 
• Seminariet på förbundsstämman, kurspasset på ordförandekonferensen i januari 2019

och Konferenshelgen i oktober 2019, som nämns ovan, vände sig även till personer på
distriktsnivå.

• Utskick till distriktsordföranden och kontaktperson för landsbygdsutveckling att
kontakta Leaderområden, region och Länsstyrelse om nya landsbygdsprogrammet.

• På distriktsordförande- och sekreterarkonferensen 2020 presenterades en guide till
hur man tar kontakt med sin region.

• Mall om bygdegårdar, krisberedskap och coronakrisen utskickad med uppmaning att
distrikten ska ta kontakt med sin region.
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Uppföljning långsiktiga mål 2018–2020 

Fokus framåt 
Genom uppmaning till distrikten att ta kontakt med sina regioner med anledning av 
coronakrisen skapas också relationer för framtida samverkan om regionernas olika planer 
och strategier. Arbetet med regionala kulturstrategier för distrikten ger stöd för att i nästa 
led ta kontakt med sin region och vara med i utformning av deras regionala 
utvecklingsstrategier (RUS) samt andra styrdokument.  

1c. Att riksförbundet genom ett nationellt verksamhetsbidrag ges möjlighet att än 
tydligare driva samhällsutveckling. 

Måluppfyllelse 
Bygdegårdarnas Riksförbund har tyvärr fått avslag på ansökan om ett nationellt 
verksamhetsbidrag. 

Insatser/aktiviteter 
• Hösten 2018 och våren 2019 skickades skrivelser till landsbygdsministern för att lyfta

frågan och bjuda in till möte. Augusti 2019 hölls möte med statssekreteraren hos
landsbygdsministern om ansökan för att få till detta verksamhetsbidrag.

• Möten har också hållits med talespersonerna för landsbygd i riksdagen från
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet.

• En publik landsbygdskonferens arrangerades den 14 februari där politiker,
myndighetspersonal och andra organisationer från civilsamhället var inbjudna. Cirka
80 deltagare närvarade och fick ta del av exempel från bygdegårdar och en panel med
politiker där BR lyfte fram sin roll som aktör för landsbygdsutveckling.

• Deltagande har skett på SKR:s landsbygdskonferens, Landsbygdsnätverkets träff och
dylika sammanhang för att knyta kontakter och stärka vår roll som landsbygdsaktör.

Fokus framåt 
Efter avslaget om bidrag har kontakterna med Näringsdepartementet upprätthållits. 
Uppföljningsmöte för att prata om andra samverkansformer, som förhoppningsvis kan 
leda till något typ av bidrag, var planerat under våren 2020. På grund av corona blev det 
inte av, men mötet kommer genomföras digitalt istället.  

1d. Att kännedomen hos allmänheten ökar om bygdegårdar. 

Måluppfyllelse 
Två kännedomsundersökningar har genomförts, en i januari 2019 och en i januari 2020, 
där en viss ökning kunde ses, men det var inom felmarginalen. Tydligt är dock att 
kännedomen är större på landsbygd är i tätort. 

Insatser/aktiviteter  
• Aktiva på Facebook med över 200 inlägg 2019 och drygt 150 postningar på Instagram.
• Pressmeddelanden som har fått uppmärksamhet i lokal och regional media i många

delar av landet samt olika inslag i Sveriges Radio P1 och P4 under de två åren.
• Hemsida med en bra sökfunktion för att hitta bygdegårdar som används flitigt av

hemsidesbesökarna.
• Deltagande på Folk och Kultur 2019 och 2020, Centerpartiets partistämma 2019,

SKR:s landsbygdskonferens 2019, Landsbygdsnätverkets träff i Åre 2019, Utbudsdag
och Ungagemang, med mera.

• Tagit fram en animerad informationsfilm ”Bygdegårdarna 40 sekunder” som fick stor
spridning i sociala medier.

• Delat ut och gett 75-årsjubileumsboken som gåva till många olika personer.
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Uppföljning långsiktiga mål 2018–2020 

• BR författade en debattartikel om kultur i samband med Kulturveckan som sedan
bygdegårdsdistriktens ordföranden fick skriva under, tillsammans med
förbundsordföranden, och skicka till lämpliga medier.

• Gemensam debattartikel med Samsam om mötesplatser på landsbygden i Dagens
Samhälle.

• Förbundschefen medverkade i Civilsamhällespodden om kontinuerlig
medlemsökning.

Fokus framåt 
Fördjupa samverkan med aktörer och organisationer BR har gemensamma intressen med. 
Medverka i tv- och radioprogram och prata om mer lättsamma ämnen, till exempel om 
skillnaden mellan bygdegårdar och hembygdsgårdar. Skriva fler debattartiklar som 
distrikten kan sprida i regionala media. 

Visionsmål 2: Bygdegårdarna blir fler, med en ännu bättre 
spridning över landet. 

2a. Att det i 260 av Sveriges 290 kommuner finns minst en bygdegård ansluten till 
Bygdegårdarnas Riksförbund. 

Måluppfyllelse 
I 250 kommuner finns minst en bygdegård ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund (1 av 
11 kommuner har värvats, 9 %).  

Insatser/aktiviteter 
• Skåne och Södermanland har varit projektdistrikt för medlemsvärvning i

bygdegårdslösa kommuner. De fick en sammanställning av vilka kommuner som var
aktuella samt några av samlingslokalerna som fanns där som inte var anslutna till
riksförbundet med ambitionen att de skulle söka upp föreningarna och erbjuda
medlemskap.

• Nytt värvningsmaterial, en mapp med information om BR och försäkringen, är
framtagen och kan beställas av alla distrikt kostnadsfritt från kansliet. Information om
detta gavs på distriktsordförande- och sekreterarkonferensen 2020.

Fokus framåt 
Alla distrikt kommer få ett utskick med information om vilka bygdegårdslösa kommuner 
som finns inom distriktets gränser med uppmaning att genomföra uppsökande möten för 
att värva med hjälp av vårt nya värvningsmaterial. 

2b. Att det finns 1440 stycken bygdegårdsföreningar. 

Måluppfyllelse 
Det var vid årsskiftet 2019/2020 1447 stycken bygdegårdsföreningar (redan 7 fler än 
målet). 

Insatser/aktiviteter 
• Då det fyraåriga målet redan har uppnåtts efter två år har inga extra resurser lagts på

detta mål. Dock bidrar all typ av extern kommunikation som ökar allmänhetens
kännedom om BR till att föreningar självmant väljer att bli medlemmar.

Fokus framåt 
Medlemstal kan gå både upp och ner. Trots att målet är nått nu vet vi inte hur det ser ut 
framöver, fram för allt med tanke på coronakrisen som drabbar bygdegårdsföreningar hårt 
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ekonomiskt. Vi riskerar ett medlemstapp, och för att det inte ska hända kommer vi både 
jobba för ekonomiskt stöd från det offentliga till våra föreningar samt att kontakta 
föreningar som tidigare visat intresse för medlemskap som vi har kännedom om. 

Visionsmål 3: Bygdegårdarna är funktionella och tillgängliga 
mötesplatser. 

3a. Att 1 000 föreningar har gjort en genomgång av bygdegården med stöd av 
PM:et Årlig genomgång av bygdegården.  

Måluppfyllelse 
377 föreningar (38 % av målet) har gjort en genomgång av bygdegården med stöd av PM:et 
Årlig genomgång av bygdegården under 2018 eller 2019. 

Insatser/aktiviteter 
• PM:et Årlig genomgång av bygdegården har uppdaterats flera gånger under de två

gångna åren för att behålla sin relevans och bli bättre. Fler kategorier och hyperlänkar
finns nu till olika förordningar och riktlinjer om olika delar i dokumentet. Dokumentet
har också bytt namn till Årlig genomgång av fastigheten.

• På alla kurser och konferenser då distriktens kontaktpersoner för fastighet varit
närvarande har ämnet tagits upp och Östergötland har delat med sig av sitt
framgångsrika arbete med Årlig genomgång.

• I nyhetsbrev till föreningar har dokumentet kommunicerats.
• Genom webbkursen Säker Föreningsgård uppmanas föreningarna att ha ett

systematiskt arbete för att se över husets skick då Årlig genomgång uppmuntras som
verktyg.

Fokus framåt 
Information om dokumentet kommer fortsättningsvis tas upp på konferenser och kurser 
samt i nyhetsbrev. Webbinarium på temat ska genomföras.  

3b. Att 500 föreningar har vidtagit åtgärder med anledning av genomgången. 

Måluppfyllelse 
339 föreningar (68 % av målet) har vidtagit åtgärder med anledning av genomgången 
under 2018 eller 2019. 

Insatser/aktiviteter 
• Det är tydligt att den stora majoriteten av de föreningar som använder Årlig

genomgång också vidtar åtgärder med anledning av genomgången (90 %). Därför har
inga specifika insatser lagts på detta mål, utan all kommunikation handlar om att få
föreningar att använda materialet.

Fokus framåt 
Inga speciella åtgärder med anledning av föregående beskrivning. 

Visionsmål 4: Bygdegårdarnas verksamhet når fler målgrupper. 

4a. Att 40 föreningar har mottagit ungdomsdiplom. 

Måluppfyllelse 
6 föreningar (15 % av målet) har tagit ungdomsdiplom under 2018 eller 2019. 
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Insatser/aktiviteter 
• De tio första föreningarna som tar ungdomsdiplom får 5000 kronor i syfte att

uppmuntra föreningar att uppnå alla kriterier.
• Internt påverkansarbete genom konferenser, seminarium, tidskriften bygdegården och

övriga kommunikationskanaler för att ungas delaktighet ska vara en prioritet inom
alla led i organisationen.

• Genom konferensen Inspirationshelg för unga och ungdomsprojektet Occupy
bygdegården hitta unga engagerade och stötta dem att ta mer plats inom
organisationen.

• Uppsökande arbete mot de föreningar som har unga ledamöter i styrelserna för att
ytterligare motivera dem att arbeta för ungas inkludering.

• Tagit hjälp av distrikten för att hitta föreningar som arbetar aktivt för barn och unga
och stöttat dem i att vidareutveckla verksamheten.

Fokus framåt 
Kriterierna för diplomet kommer ses över och uppdateras för att tilltala 
medlemsföreningarna bättre. Vi ska också arbeta ännu mer aktivt med påverkansarbete 
och uppsökande av föreningar och engagerade unga inom organisationen. Ett exempel på 
en aktivitet som ska genomföras är workshops på distriktsstämmorna med fokus på 
ungdomsfrågor. Målet för årets slut är 15 stycken diplom. 

4b. Att 200 föreningar har gjort en insats för att nå nya målgrupper. 

Måluppfyllelse 
509 föreningar (255 % av målet) har gjort en insats för att nå nya målgrupper under 2018 
eller 2019. 

Insatser/aktiviteter 
• Ett publikarbetesprojekt har genomförts på fem av våra sjutton medlemsbiografer.

Genom att utveckla marknadsföringen, bredda filmutbudet och lära känna sin publik
har målet varit att öka antalet biobesök och nå nya målgrupper.

• Den mobila filmutrustningen har använts av flera föreningar för att prova på att visa
film och julklappar med gratis filmvisningar har delats ut till föreningar som vill prova
på att visa film för barn och unga för första gången.

• Genom överskottet av Landlotten har bidrag i form av kultur- och ungdomscheck
delats ut och möjliggjort att föreningarna har kunnat utveckla sin verksamhet med nya
arrangemang.

• Ungdomsprojektet Occupy bygdegården har stöttat medverkande föreningar att
utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet.

• Inspiration till aktiviteter som kan nå nya målgrupper har spridits genom artiklar om
bygdegårdsföreningar med nyskapande verksamhet i tidskriften Bygdegården.

• Förbundet har tagit fram och antagit en likabehandlingsplan. Föreningarna
uppmuntras att använda den för utveckling av sin verksamhet. Såväl förbundets
likabehandlingsplan som tillgänglighetspolicy har lyfts på kurser, konferenser och
seminarier i både förbundets som bygdegårdsdistriktens regi.

• Vandringsutställningen Vässa pennan har besökt närmare 20 föreningar. Flera av
dessa har tidigare inte haft någon konstutställning. I samband med utställningen har
flera föreningar bjudit in till olika kringarrangemang som samtal om demokrati och
yttrandefrihet, workshops i att göra sin egen satirteckning, och visning av film som
berör ämnena till målgrupper som inte alltid besökt föreningslokalen -
konstintresserade, skolelever och enskilda besökare.

• Genom Konst åt alla-utställningen i Uppgränna byagård kunde föreningen nå nya
målgrupper i samband med arrangemanget.
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• Flera föreningar som fått konstdepositioner inom Konst åt alla har inte haft konst
tidigare vilket utvecklat föreningens tilltal till nya målgrupper. De föreningar som
förnyat eller kompletterat sin konstdeposition har därigenom lyft konsten på nytt. Ett
40-tal föreningar har fått konst deponerad under perioden.

• Distriktens kulturstrategier fungerar som stöd för att utveckla verksamheten och nå
nya målgrupper.

• Idéer till verksamhet och olika koncept i varierande format och ambitionsnivå
presenterades på hemsidan och i nyhetsbrevet i maj 2019 och i april 2020 vilket är en
idébank för lokal verksamhetsutveckling.

• Genom samarbetet med Riksteatern Mellansverige blir vår gemensamma Utbudsdag
en inspiration till föreningar och distrikt att arrangera scenkonst vilken ska nå publik
inom olika målgrupper.

Fokus framåt 
Vidare sprida goda exempel och inspirera till nyskapande verksamhet och aktiviteter som 
kan nå nya målgrupper. 

Det läsfrämjande arbetet är i fokus genom arbetet med en fortsättning av läsprojektet Det 
är väl ingen konst att läsa. Förankringsarbetet fortsätter och har en plan att genomföras i 
två bygdegårdsdistrikt till vilket extern finansiering kommer att sökas. Läsning och 
litteratur lyfts även i andra sammanhang inom organisationen som en verksamhet som kan 
bidra till en breddad verksamhet genom ett angeläget ämne. 

De aktiva åtgärder riksorganisation ska fortsätta att göra är att arbeta strategiskt och 
implementera de antagna planer och dokument som finns. Dessutom ska de 
verksamhetsutvecklande projekt vi har som verktyg fortsätta vara inspiration på regional 
och lokal nivå för att bredda målgrupperna. På nationell nivå handlar det också om att 
fortsätta utveckla koncept och samarbeten som kan påverka hela organisationens 
utveckling.  
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Översikt måluppfyllelse 

Mål Under 30% 
måluppfyllelse 

Mellan 30  
och 50 % 
måluppfyllelse 

Över 50 % 
måluppfyllelse 

1a. Att 500 föreningar har 
bjudit in företrädare för 
kommunen till möten. 

246 föreningar 
(49 % av målet). 

1b. Att samtliga distrikt har 
medverkat vid minst ett 
tillfälle vid framtagande av 
regionala styrdokument.  

14 distrikt (58 % av 
målet). 

1c. Att riksförbundet genom 
ett nationellt 
verksamhetsbidrag ges 
möjlighet att än tydligare 
driva samhällsutveckling. 

Avslag på ansökan 
om ett nationellt 
verksamhetsbidrag. 

1d. Att kännedomen hos 
allmänheten ökar om 
bygdegårdar. 

Viss ökning ses, 
men inom 
felmarginalen. 

2a. Att det i 260 av Sveriges 
290 kommuner finns minst en 
bygdegård ansluten till 
Bygdegårdarnas Riksförbund. 

250 kommuner 
(1 av 11 kommuner 
har värvats, 9 %). 

2b. Att det finns 1440 stycken 
bygdegårdsföreningar. 

1447 bygdegårds-
föreningar (redan 7 
fler än målet). 

3a. Att 1 000 föreningar har 
gjort en genomgång av 
bygdegården med stöd av 
PM:et Årlig genomgång av 
bygdegården. 

377 föreningar 
(38 % av målet). 

3b. Att 500 föreningar har 
vidtagit åtgärder med 
anledning av genomgången. 

339 föreningar 
(68 % av målet). 

4a. Att 40 föreningar har 
mottagit ungdomsdiplom. 

6 föreningar (15 % 
av målet). 

4b. Att 200 föreningar har 
gjort en insats för att nå nya 
målgrupper. 

509 föreningar 
(255 % av målet). 

Totalt 3 3 4 

33



Halvtidsuppföljning Plan för föryngring juni 
2018 – april 2020  
Föryngringen av organisationen är påbörjad. Det är ett långsiktigt arbete som behöver 
finnas med på agendan hela tiden, i stort som smått. Nedan redovisas vilka aktiviteter som 
har gjorts för att komma en bit på vägen på varje punkt från planen. 

Ett ungdomsdiplom implementeras i organisationen. 
• En folder och en informationsfilm om ungdomsdiplom har tagits fram och spritts

inom organisationen. Det kommuniceras i nyhetsbrev, på hemsidan i årsmötesutskick
och på interna konferenser.

• De tio första föreningarna som tar diplomet belönas med 5000 kronor. Hittills har sex
stycken föreningar mottagit diplomet.

Skapa nätverk och mötesplatser för erfarenhetsutbyte för engagerade under 
30 år i organisationen. 
• Inspirationshelg för unga, en ledarskapsutbildning för unga engagerade har

arrangerats 2018 och 2019 (inställt 2020 på grund av corona). Fokus ligger på
erfarenhetsutbyte och att skapa nätverk inom organisationen.

• Ett digitalt nätverk för de som deltagit på Inspirationshelg för unga har startats upp.
• BR var en av medarrangörerna till Ungagemang 2019, en helg för unga engagerade

inom olika organisationer, som en del av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Ung
inkludering.

• Det nationella ungdomsprojektet Occupy bygdegården har fokuserat på ett distrikt i
taget (Dalarna 2018–2019 och Jämtland 2019–2020). Projektet syftar till att få igång
mer barn- och ungdomsverksamhet samt få in fler unga ledamöter i styrelserna hos
medverkande föreningar och distrikt.

Främja uppstart av ungdomsföreningar i bygdegårdar. 
• Samarbete med ungdomsmedlemsorganisationerna på nationell nivå.
• Förmedlat kontakt mellan medverkande föreningar i ungdomsprojektet Occupy

bygdegården och ungdomsorganisationer både lokalt och regionalt.
• Information om ungdomsföreningar har spridits genom befintliga

kommunikationskanaler och på kurser och konferenser.

Mentorskapsprogram och plan för introduktion på olika nivåer och för de olika 
uppdragen i styrelserna (förbund, distrikt, förening). 
• Mentorer/guider för nya stämmoombud på stämman 2019 och 2020.
• Introduktion och mentorskap för nya ledamöter i förbundsstyrelsen (möte och

genomgång av de viktigaste styrdokumenten).
• Förbundet hälsar alla nya ledamöter i distriktsstyrelserna välkomna med ett

informationskit och inbjudan till kursen distriktsstyrelseinfo.

Främja att en kick-off och/eller teambuilding genomförs på ett av de första 
styrelsemötena på olika nivåer (förbund, distrikt, förening). 
• Teambuilding, presentation och erfarenhetsutbyte görs på första

förbundsstyrelsemötet efter stämman.
• Föreningar och distrikt uppmuntras att starta upp året med en kick-off och får tips om

hur de kan skapa delaktighet i styrelsearbetet genom nyhetsbrev och artiklar i
tidskriften Bygdegården.
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Se över kommunikationen. Vilken bild av bygdegårdsrörelsen kommuniceras 
och hur kommunicerar vi bättre internt och externt. 
• Under 2018 lanserades en ny hemsida, den grafiska profilen uppdaterades och en

kommunikationsstrategi antogs i syfte att skapa en tydligare kommunikation och ge
ett professionellare intryck.

• Mer aktivitet på sociala medier med en tydlig plan för vad som läggs upp och delas.
Bättre tillgänglighet med bilder, filmer och text.

• Reflektion över vilka som representeras i tidskriften Bygdegården och i sociala medier,
val av föreläsare, ordförande för beredningsgrupper med mera för att spegla hela
organisationen och samhället i stort.

• En likabehandlingsplan har tagits fram och antogs av förbundsstyrelsen 2019.

Ge råd och stöd till föreningarna i frågan om uthyrning och hyreskontrakt. 
• Uthyrningskontrakten har uppdaterats i samverkan med bygdegårdsförsäkringen och

granskats av en jurist.
• Guiden med råd och stöd kring uthyrningsfrågor har utvecklats och uppdaterats.
• Två webbinarium om uthyrning riktat till föreningarna har genomförts med särskilt

fokus på de nya uthyrningsdokumenten.
• Ett pass om uthyrning hölls på Konferenshelgen 2019.
• Information om de nya dokumenten har spridits i nyhetsbrev och på hemsida.

Arbeta för att föreningarna har en åldersgräns för uthyrning till privatpersoner 
på 18 år (för den som är under 18 år hyr målsman). 
• Frågan om åldersgräns för uthyrning har uppmärksammats i tidskriften.
• Uthyrning till unga har särskilt uppmärksammats i webbinarium om uthyrning samt i

guiden med råd och stöd kring uthyrning.
• En av de obligatoriska punkterna som måste vara uppfyllda för att kunna ta

ungdomsdiplom är att föreningen inte har någon åldersgräns för uthyrning. Personer
under 18 år hyr med målsmans ansvar.

Förbundsstyrelsen och distriktsstyrelserna har en god representation och 
spridning vad gäller ålder, kön och geografi. 
• Riktlinjer för och information om valberedningsarbete har spridits till distriktens

valberedningar.
• Ett webbmöte för valberedare i distrikten hölls i februari 2020.
• Ungdomsrådet tipsar distrikten om lämpliga unga kandidater till styrelserna.

Förbundets valberedning bör ha minst en ledamot under 30 år. 
• Står med i riktlinjerna för riksvalberedningen som antogs 2018.
• Valberedningen har sedan 2018 haft en ledamot under 30 år.

Förbundet står för kostnaderna för ombud under 30 år på förbundsstämman. 
• Detta infördes 2016.
• Information har skickats ut till distriktens valberedningar och i distriktens nyhetsbrev

för att uppmuntra till att välja unga stämmoombud.

Utbildning i ledarskap och mötesteknik för distriktsordförandena. 
• En föreläsning och workshop om inkluderande ledarskap hölls på Ordförande- och

sekreterarkonferensen 2020.
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Fokus framåt 
Insatserna som beskrivits ovan kommer att fortsätta och kompletterats med ytterligare 
aktiviteter som exempelvis: 
• Digitalt uppstartsmöte för alla kontaktpersoner för ungdom i distrikten.
• Se över och uppdatera kriterierna för ungdomsdiplomet.
• Kickoff med nya distriktsstyrelsen i projektdistriktet för Occupy bygdegården.
• Mailutskick till kontaktpersoner för ungdom i föreningar med tips och information om

deras roll, boverksstöd och ungdomsdiplom.
• En Facebook-grupp för distriktens kontaktpersoner för ungdom ska skapas där de ska

kunna dela med sig av erfarenheter och idéer.
• Förmedla kontaktuppgifter mellan kontaktpersonerna för ungdom i distrikten och

ungdomsmedlemsorganisationer på regional nivå.
• Ansöka om medel från Arvsfonden för en utbildningssatsning där

ungdomsmedlemsorganisationerna och Samsam finns med som samarbetsparter.
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Bygdegårdarnas Riksförbunds stämmohandlingar 2020 

5. Revisionsberättelse
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Bygdegårdarnas Riksförbunds stämmohandlingar 2020 

6. Val av förbundsstyrelse

Presentation av förslag till styrelse

Valberedningens slutprotokoll
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Presentation av förslag till styrelse 

Ordinarie ledamöter 

Ordförande Per Lodenius, Norrtälje, 52 år 

Sysselsättning: Riksdagsledamot sedan 2006, är Centerpartiets kulturpolitiske 

talesperson. Tidigare lärare i gymnasiesärskolan. 

Bygdegårdsengagemang: Ledamot i förbundsstyrelsens konst- och kulturråd 2010–2017, 

ledamot programrådet i Länna bygdegårdsförening. 

Andra engagemang: Valberedning för Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstyrelse, 

valberedning för Erik Sahlström Institutets styrelser, ordförande i juryn för 

Studieförbundet Vuxenskolans lättläst-pris, ingår i Folkbildningsrådets expertgrupp. 

Ordförande sedan 2017 

Anders Karlsson, Solna, 43 år 

Sysselsättning: Stabschef på SV, Studieförbundet Vuxenskolan. 

Bygdegårdsengagemang: Vice förbundsordförande. Sammankallande i valberedningen i 

Stockholms bygdegårdsdistrikt. Ordförande i Korsberga bygdegårdsförening 2003–2012. 

Andra engagemang: Sammankallande i valberedningen för Alma folkhögskoleförening. 

Ledamot i styrelsen för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna. 

Ledamot sedan 2007 

Kenneth Nilshem, Arbrå, 63 år 

Sysselsättning: Regionfullmäktiges ordförande, kommunalt verksam i 

kommunfullmäktige och energibolag. 

Bygdegårdsengagemang: Ordförande Landsbygdsrådet. Anställd 1985 (genom Samsam) i 

projektet Nöjesverksamhet i alkoholfri miljö (NAM) med arbetsplats på BR:s kansli, 

nationell inspiratör i landsbygdsprogrammet 2008–2009 på BR, har tidigare representerat 

SV i förbundsstyrelsen, hemmabygdegård är Vallsta bygdegård. 

Andra engagemang: förbundsordförande i Norrlandsförbundet, arbetar med lokal 

utveckling i olika sammanhang. 

Ledamot sedan 2012 

Karin Olsson, Sjöbo, 52 år 

Sysselsättning: Leg. arbetsterapeut på Lasarettet i Ystad 

Bygdegårdsengagemang: Ordförande i Södra Färs bygdegårdsförening., Solvalla, Sjöbo. 

Distriktsordförande och kontaktperson för landsbygd och miljö i Skåne bygdegårdsdistrikt. 

Ledamot i BR:s arbetsutskott. 

Andra engagemang: Ledamot i Sveriges Arbetsterapeuters distriktsstyrelse i Skåne. 

Mulle, styrelseledamot och ledare i Friluftsfrämjandet i Sjöbo, ledamot i AU i 

Familjenämnden i Sjöbo, ersättare i kommunfullmäktige i Sjöbo. 

Ledamot sedan 2017 
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Magnus Danielsson, Älvsbyn, 48 år 

Sysselsättning: Polarbröd Älvsbyn 

Bygdegårdsengagemang: Vice ordförande och kontaktperson för försäkring i Norrbottens 

bygdegårdsdistrikt. Ordförande i Tväråselets bygdeförening.  

Intressen: Gamla fordon och landsbygd. 

Ledamot sedan 2017 

Sören Runnestig, Habo, 64 år 

Sysselsättning: Egen företagare 

Bygdegårdsengagemang: Kontaktperson för försäkring i Skaraborg. Ordförande i 

förbundets Fastighet- och försäkringsråd. Ordförande i förbundets försäkringskommitté. 

Ledamot sedan 2018 

Ulla Johanson, Blacksta i Flen 

Sysselsättning: HR-chef som jobbar i riksdagen. 

Bygdegårdsengagemang: Ordförande i Södermanlands bygdegårdsdistrikt samt 
ordförande i BR:s Konst- och kulturråd. 

Andra engagemang: Engagerad i flera av ortens föreningar. Missar aldrig ett tillfälle att 
prata om vikten av att vara snäll samt bullars betydelse för ökat engagemang och 
utveckling av en levande landsbygd.  

Ledamot sedan 2018 

Tina Jonasson, Säffle, 34 år 

Sysselsättning: Gruppchef för skiftlag B på kartongmaskinen i Billerud-Korsnäs i Grums. 

Bygdegårdsengagemang: Vice ordförande i Värmlands bygdegårdsdistrikt sedan 2011 och 

ledamot i Fastighet- och försäkringsrådet sedan 2014. Tidigare ordförande i Södra Ny 

bygdeförening 2010–2015. 

Andra engagemang: Hinner enbart med bygdegårdsrörelsen förutom arbete. Gillar djur 

och natur samt umgås med familj och vänner. 

Ledamot sedan 2019 

Marie Sandehult, Enånger, 57 år 

Sysselsättning: Egenföretagare (BnB och redovisning) och deltidsanställd. 

Bygdegårdsengagemang: Kassör i Enångers Bygdegårdsförening samt sekreterare i 

Gävleborgs bygdegårdsdistrikt. 

Andra engagemang: Sekreterare i Destination Glada Hudik (ideell förening som arbetar 

för besöksnäringen i kommunen), Vice ordförande i Visit Glada Hudik AB samt God man 

åt ett antal huvudmän. 

Ledamot sedan 2019 
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Medlemsorganisationernas representanter 

SV: Eva Karin Hempel, Vellinge, 65 år 

Sysselsättning: Lantbruksekonom, lantbrukare. 

Andra engagemang: Ledamot i Skånes bygdegårdsdistrikts styrelse. FS-ledamot i 

Studieförbundet Vuxenskolan, ordförande i SV Region Skåne. 

Representerar SV sedan 2016 

LRF: Håkan Johansson, Borlänge, 60 år 

Sysselsättning: Verksamhetsutvecklare på LRF, Folkrörelseutvecklingsenheten. Ansvar för 

bland annat arbetsmiljöfrågor, kommungrupper, omsorgsfrågor, utbildning av 

förtroendevalda och kanslitjänst för Svenska trädbränsleföreningen. 

Andra engagemang: Styrelseledamot i Dalarnas utvecklingsområde (Leader), ordförande i 

Dalsjö byförening och sekreterare i Östra Tuna Viltvårdsområde. 

Representerar LRF sedan 2020 

CUF: Johanna Hedlund, Hägersten 

Sysselsättning: Generalsekreterare Centerpartiets Ungdomsförbund. 

Representerar CUF sedan 2019 

JUF: Johanna Fagerström, Valla, 34 år 

Sysselsättning: Förbundssekreterare Jordbrukare Ungdomens Förbund och driver mindre 

lantbruk. 

Andra engagemang: Ledamot i Lerbo bygdegårdsförening och kassör i JUF Sörmland. 

Representerar JUF sedan 2020 

Ersättare BR 

Sven-Anders Svensson, Tvååker, 65 år 

Sysselsättning: Ekonomiansvarig och projekthandläggare på Lokalt Ledd Utveckling 

Halland (Leader) 

Bygdegårdsengagemang: Anställd 1980 (genom Samsam) i projektet Nöjesverksamhet i 

alkoholfri miljö (NAM) med arbetsplats på BR:s kansli, kassör och informationsansvarig i 

Hallandsdistriktet sedan 2013, ledamot i förbundets Landsbygdsråd sedan 2018. 

Andra engagemang: Ordförande i Stiftelsen Hallands Museer, styrelseledamot i SV-

Halland, styrelseledamot i Bildningsförbundet Halland, kassör Hela Sverige Ska Leva 

Halland, IT-ansvarig Tvååkers IF. 

Ersättare sedan 2019 

Malin Svensson, Tärnaby, 25 år 

Sysselsättning: Snart färdigutbildad grundskolelärare. 

Bygdegårdsengagemang: För närvarande engagerad i förbundsstyrelsen och 

ungdomsrådet. Föreningsengagemanget saknar bygdegård på hemorten, men är istället 

aktiv i hembygdsföreningen. Rötterna finns i Brattfors bygdegård, Värmlands distrikt. 
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Presentation av förslag till styrelse 

Andra engagemang: Ordförande i Tärna hembygdsförening, lokalpolitiker i fritids-, 

kultur- och utbildningsnämnden i Storumans kommun. 

Ersättare sedan 2017 

Mattias Gotting, Grönahög, 33 år 

Sysselsättning: Agronom, arbetar i regeringens utredning av jordbrukets möjligheter att 

bli fossiloberoende 

Andra engagemang: Ledamot i landsbygdsalliansen Ulricehamn, för lokala 

utvecklingsgrupper 
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Protokoll 
Riksvalberedningen telefonsammanträde den 17 april 2020. 

Närvarande  
Solveig Carlsson 
Bartosz Stroinski 
Eva-Lisa Eriksson 
Lars-Håkan Spjuth 
Mikael Larsson 

1. Välkomna

Valberedningens ordförande Solveig Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet

öppnat.

2. Justerare

Beslutade

Att hela valberedningen justerar dagens protokoll

3. Förslag från Riksvalberedningen till 2020 års förbundsstämma

Förslag till stämmoordförande
Beslutade att till stämmoordförande föreslå Eva Nypelius, Visby

Förslag till vice stämmoordförande
Beslutade att till vice stämmoordförande föreslå stämman att välja Anders
Karlsson, Solna

Förslag till protokollsjusterare på förbundsstämman tillika rösträknare
Beslutade att
uppdra till valberedningens ordförande Solveig Carlsson att ta kontakt med Förbundschef
Karin Fälldin för att få veta hur den digitala stämman skall genomföras med tanke på hur
rösträkning och justering. Därefter kommer valberedningen att vid stämman lämna förslag
på justerare av stämmoprotokollet samt förslag på två rösträknare.

Förslag till ersättning till förtroendevalda
Beslutade att
regler för ersättning till styrelseledamöter, revisorer, ledamöter i råd och arbetsgrupper,
valberedning samt andra förtroendevalda som utses representera BR (gäller ej deltagare
eller medverkande på BR:s kurser och konferenser samt arbetsinsatser på BR:s kansli) skall
vara enligt följande:

Ersättning utgår för resa med billigaste färdsätt. Flyg får utnyttjas efter samråd med
ordförande eller förbundschef. Bilersättning skall utgå i de fall då det ej finns tillgång till
andra kommunikationsmedel. Ersättning utgår då med det belopp som är avdragsgillt för
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resor i tjänsten enligt inkomstskattelagen, f.n. 18,50 kronor per mil. Samåkning ska ske i 
görligaste mån. 
 
Ersättningarna styrs mot gällande års prisbasbelopp, för 2020 är det 47 300 kronor.  
Ersättningen följer årligen prisbasbeloppet 
 
Sammanträdesersättning utgår med 3 % av prisbasbeloppet per bevistat sammanträde  
f.n. 1 419 kronor. Vid telefonsammanträde utgår ett arvode på 300 kronor.  
Ersättning utgår endast för ett sammanträde per dag. Traktamentsersättning utgår ej. 
Ersättning enligt ovan ska även utgå till medlemsorganisationernas representanter i 
styrelsen om inte huvudmannen betalar sådana ersättningar.  
 
En ersättning skall utgå till förbundsordförande, vice ordförande, AU-ledamot. 
Ersättningen föreslås enligt följande per år: 
Förbundsordföranden ett halvt prisbasbelopp, som f n motsvarar 23 650 kronor. 
Vice förbundsordförande med 10 % av prisbasbelopp, f n 4 730 kronor. 
AU ledamot 8 % av prisbasbelopp, f n 3 784 kronor. 
 
Utöver detta föreslås en ersättning till valberedningens ordförande på 4 000 kronor, samt 
övriga ledamöter i valberedningen 2 000 kronor, samt ersättning till ordinarie revisorer  
med 2 000 kronor. 
 
Förslag till antal stämmovalda ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen. 
Beslutade att föreslå förbundsstämman att utse 9 ledamöter och 3 ersättare. 
 
Förslag till förbundsordförande 
Beslutade att till förbundsordförande, föreslå Per Lodenius, Norrtälje (omval) 
 
Förslag till ledamöter i förbundsstyrelsen 
Beslutade att till ordinarie ledamöter föreslå förbundsstämman välja: 
  Anders Karlsson, Solna (AB) omval 
  Kenneth Nilshem, Arbrå (X) omval 
  Karin Olsson, Sjöbo (M) omval 
  Magnus Danielsson, Älvsbyn (BD) omval 
  Sören Runnestig, Habo (R) omval 
  Ulla Johanson, Katrineholm (D) omval 
  Tina Jonasson, Säffle (S) omval 
  Marie Sandehult, Enånger (X) omval 
 
Förslag till ersättare i förbundsstyrelsen 
Beslutade att till ersättare föreslå förbundsstämma att välja: 
  Sven-Anders Svensson, Halland (N) omval 
  Malin Svensson, Västerbotten (AC) omval 
  Mattias Gotting, Grönahög (Ps) nyval 
              att närvarande ersättare tjänstgör i vald ordning. 
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Förslag till revisorer 
Beslutade att till ordinarie revisorer föreslå förbundsstämman att välja: 

Maud Johansson, Knivsta (C) omval 
Kristina Haglund, Örebro (T) omval 
Jens Forneng, Örebro, auktoriserad revisor, LR Revision 

Förslag till revisorersättare 
Beslutade att till revisorersättare föreslå förbundsstämman att välja: 

Clas Forsgren, Norrtälje (AB) omval 
Lars Nilsson, Gryt (E) omval 
Peter Lindblad, Örebro, auktoriserad revisor, LR Revision 

4. Föredragande på stämman

Beslutade att till föredragande på förbundsstämman utse Solveig Carlsson. 

5. Presentation av ledamöter och ersättare

Beslutade att
Valberedningen uppdrar till förbundschef Karin Fälldin att ta kontakt med de föreslagna
ledamöter och ersättare för att skapa en personlig presentation till stämmohandlingarna.

6. Utvärdering av arbetet

Valberedningen utvärderade sitt arbete under året samt tankar om hur arbetat kan läggas
upp inför nästa stämma då det är två års mandatperiod. Valberedningens ordförande
Solveig Carlsson skall göra en överlämning till den valberedning som väljs på
förbundsstämman.

7. Avslutning

Solveig Carlsson tackade alla för gott samarbete och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Eva-Lisa Eriksson

Justeras 

Solveig Carlsson 

Lars-Håkan Spjuth 

Bartosz Stroinski 

Mikael Larsson 
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Bygdegårdarnas Riksförbunds stämmohandlingar 2020 

7. Bygdegårdsförsäkringen
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Bygdegårds 
försäkringen 

Verksamhetsrapport 2019 
Fastighets- och försäkringsrådet 
Rådet har det praktiska ansvaret för Bygdegårdsförsäkringen med utveckling, utbildning, 
skadeförebyggande arbete m.m. Rådet har under 2019 sammanträtt vid 4 tillfällen: 9 
februari, 26 april, 20 augusti och 4 oktober. Fastighets- och försäkringsrådet bestod av 
Anders Karlsson, (ordf), Solna, Thomas Hoonk, Söderbärke, Sören Runnestig, Habo, Tina 
Jonasson, Säffle samt Björn Kanebäck, Linköping fram till förbundsstämman. Därefter har 
Karin Olsson, Sjöbo och Mikael Holmér, Ingelstad ersatt Anders Karlsson och Thomas 
Hoonk som avgått. Ny ordförande blev Sören Runnestig. Sekreterare var Carina Hördegård, 
Annica Larsson, Anna Wernersson och Carolina Svensson. 

Försäkringskommitté 
Försäkringskommittén har till uppgift att behandla frågor av gemensamt intresse för 
bygdegårdsrörelsen och försäkringsgivarna. Under 2019 har två sammanträden ägt rum med 
Länsförsäkringar i Halland (LF), den 26 april och 10 oktober. Den 10 oktober har också möte 
hållits med Nomor. 

Kommittén bestod av: Sören Runnestig (ordf.), Thomas Hoonk 26/4, Anders Karlsson 26/4, 
Karin Olsson 10/10 och Karin Fälldin. 

Central försäkringsansvarig 
Det åtagande vad gäller service till försäkringstagarna/bygdegårdsföreningarna som i annat 
fall försäkringsbolaget utför har uppdragits åt Föreningsförsäkringar i Halland AB. 
Uppdraget motsvarar en heltid. Ansvariga har varit Carolina Svensson, Anna Wernersson och 
Sara Läkk. I uppdraget ingår bland annat arbete med upphandling, försäkringsteckning, 
framtagning av underlag för beslut, viss medverkan vid skadereglering, skadeförebyggande 
arbete, utbildning samt utvecklingsarbete.  

Anslutning 
Alla föreningar var anslutna till Bygdegårdsförsäkringen, som vid årets slut omfattade 
en yta om 437 139 m² trähus och 57 690 m² stenhus. Totalt var dessa byggnader försäkrade 
för drygt 8,9 miljarder kr. De anslutna föreningarna hade tillsammans 1 060 
uthus som var mindre än 51 m², 228 uthus mellan 51och 100 m² och 115 uthus större 
än 100 m². Lösegendomen var försäkrad för 697 miljoner kr. Den totala försäkringspremien 
uppgick till knappt 10 miljoner kr efter avdragna rabatter. Försäkringsgivare har 
varit Länsförsäkringar Halland. Husbocks- och hästmyreförsäkring tecknas genom Nomor.  
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Bygdegårdsförsäkringen 

Avgifter för 2019 
Grundförsäkring, per förening 530 kr 

Trähus, per kvm våningsyta 17 kr 

Stenhus, per kvm våningsyta 11 kr 

Uthus mindre än 50 kvm, per styck 130 kr 

Uthus 50–100 kvm, per styck 265 kr 

Uthus större än 100 kvm, per styck 760 kr 

Lösegendom, per 5 basbelopp 600 kr 

Försäkringsavgiften har varit den samma sedan 2015. 

Nya försäkringsavtal 
Under året förhandlade Föreningsförsäkringar på uppdrag av Riksförbundet, ett nytt avtal 
med den nuvarande försäkringsgivaren Länsförsäkringar Halland för 2020–2022 med 
möjlighet till två optionsår. Uppdrag gavs också Föreningsförsäkringar att undersöka 
möjligheterna att utöka skadedjursavtalet inom Bygdegårdsförsäkringen. Avtal om 
skadedjursbekämpning i samtliga bygdegårdar skrevs med Nomor och började gälla redan 1 
juni 2019.  

Ekonomisk redovisning 
I förbundets bokföring görs strikt åtskillnad mellan ekonomin för Bygdegårdsförsäkringen  
och förbundets ekonomi i övrigt. Försäkringen är upplagd som ett särskilt kostnadsställe och 
belastas med sina egna kostnader och intäkter samt med sin andel av förbundets 
gemensamma administrativa kostnader. Varje års resultat förs mot en särskild fond för 
resultatreglering. Det faktiska verksamhetsresultatet för 2019 blir ett underskott på 349 000 
kronor (budgeterat underskott var 398 000 kr) när skadebonus på 594 000 kronor och 
återbäring på 1 510 000 dragits ifrån och flyttats över till försäkringsfonden samt uttag ur 
fonden på 148 000 kronor gjorts för att täcka utgift för sponsring av distriktens 
deltagaravgifter och Säker föreningsgård.  

I resultatregleringsfonden för försäkring fanns vid 2019 års slut 6 021 000 kr. Enligt tidigare 
fastslagna principer får dessa medel endast användas till försäkringsverksamheten.  

Skadeutveckling 
De under 2019 registrerade skadornas fördelning på olika skadetyper framgår av bilaga 1 
och antalet skador och belopp per distrikt framgår av bilaga 2.  

Till 68 av de 87 anmälda skadorna har ersättning utbetalats eller reserverats. För de 
resterande 19 skadorna har ersättningskraven inte överstigit självrisken, skadan har inte 
varit ersättningsberättigad enligt försäkringsvillkoren eller försäkringstagaren har inte 
inkommit med ersättningskrav. Årets mest omfattande skada är en vattenskada som 
orsakats av att koppling glidit isär. Skadan har kostat 521 000 kr och hade kunnat 
begränsas av en vattenfelsbrytare.  

Under året har två bränder inträffat som tack vare tidig upptäckt kunde släckas. 
Resterande anmälda brandskador är åskslag som också räknas till brandskador. 

Antalet anmälda vattenskador är fortfarande många. I år är det 31 st där tre st har kostat 
mellan 100 000 – 200 000 kr och en fjärde skada överstiger 500 000 kr. Den utbetalda 
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Bygdegårdsförsäkringen 

och reserverade ersättningen för vattenskador är drygt 1,7 miljon kronor. Många av 
vattenskadorna hade kunnat förhindras eller begränsas med en vattenfelsbrytare. 

Antalet inbrottsskador är 19 stycken. Den utbetalda och reserverade ersättningen är 
beräknad till 214 000 kronor. Precis som tidigare är det i stor utsträckning teknisk 
apparatur som stjäls samt skadegörelse på uppbrutna innerdörrar och skåp. 

Antalet utställningsförsäkringar som tecknats under året är 17 stycken. Fortfarande har 
inga skador sedan starten rapporterats, när det gäller denna försäkring. 

Till föreningarna i Norra Kalmar, Blekinge och Örebro har ingen skadeersättning 
reserverats. 

För 2019 uppgick den totalt utbetalda och beräknade ersättningen för skador till  
2 510 000 kronor. Skaderesultatet berättigar till en skadebonus på 1 000 000 kronor från 
LF Halland. Motsvarande siffror för tidigare år framgår av bilaga 3. 

Skadeförebyggande arbete 
I februari genomfördes en försäkringskonferens tillsammans med Sveriges 
Hembygdsförbund. 25 deltagare från bygdegårdsdistrikt deltog och fick lära sig om 
försäkringen och skadeförebyggande arbete samt träffa representanter från Nomor, 
Civilförsvarsförbundet, Länsförsäkringar Halland och Smart DNA. Deltagarna gav 
konferensen 4,5 av 5 i totalbetyg. Under året har försäkringskansliet besökt stämmor och 
informationsmöten i tio distrikt samt medverkat med ett pass om Säker föreningsgård vid 
förbundsstämman. Försäkringskansliet har också arbetat med framtagandet av nya mallar 
för hyresavtal samt medverkat på två webbinarier och konferenshelgen 5–6 oktober. 

Under andra halvan av 2018 startades ett nytt projekt som avslutades i 31 december 2019 
Eftersom intresset för att delta var så stort så deltog 10 distrikt i denna omgång. Utförlig 
rapport över projektet finns i egen handling. 

Investeringsbidrag 
2019 2018 

Övriga distrikt Antal 19 24 
Belopp 108 000 kr 127 000 kr 

Projekt 16–17 Antal 30 
Belopp 205 000 kr 

Projekt 18–19 Antal 104 16 
Belopp 665 000 kr 121 000 kr 

Varav Brandlarm 26 9 
Inbrottslarm 5 3 
Kombilarm1 12 9 
Vattenfelsbrytare 68 48 
Jordfelsbrytare 12 1 

1 Kombinerat brand- och inbrottslarm 
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Säkerhetsrabatt 
Vid debitering Inför 2020  Inför 2019 
Antal föreningar 790 745 
Avdraget belopp 1 104 000 kr 929 000 kr 

Under året har försäkringskansliet hållit försäkringsinformation för föreningarna i Blekinge, 
Gävleborg, Skaraborg, Skåne, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Örebro och 
Östergötland. 

Säker föreningsgård 
I samband med faktureringen inför 2019 lanserades den nya utbildningen och certifieringen 
Säker föreningsgård. Kursen genomförs på webben eller som studiecirkel och ger fördjupade 
kunskaper om skadeförebyggande arbete. För att bli certifierade ska föreningen uppfylla tio 
punkter som ger en bra grundsäkerhet i bygdegården och som belöning får föreningen en 
självriskcheck värde 9 300 kronor samt en engångsrabatt på försäkringspremien på 20 
procent. Utbildningen har under året marknadsförts i samtliga kanaler; nyhetsbrev, tidning, 
e-postsignatur, webbplats, informationsblad, föredrag mm. Mottagandet har varit mycket
positivt och certifieringen har fått god respons från deltagarna. Målet för 2019, att certifiera
200 föreningar, har dock inte uppnåtts. Resultat vid årets slut: Certifierade föreningar – 81
st. Totalt har 216 föreningar anmält sig.
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Bygdegårdsförsäkringen 

Bilaga 1. 

Skadeutfall fördelat på skadeart2 

2019 2018 
Skadetyp Antal Belopp Relativt Antal Belopp Relativt 
Brandskador 9 108 669 5% 2 712 203 20% 
Storm 3 65 826 3% 3 250 000 7% 
Snötryck 1 0 0% 4 855 082 24% 
Översvämning 2 147 748 6% 1 43 798 1% 
Vattenskador 31 1 730 917 69% 38 1 106 204 31% 
Oljeskada 
Maskin 13 104 249 4% 14 131 503 4% 
Inbrottsskador 19 214 095 9% 8 78 264 2% 
Ansvarsskador 4 90 389 4% 
Rättsskydd 1 30 000 1% 2 104 157 3% 
Glasskada 1 
Skadegörelse 1 216 498 1% 1 
Allrisk 
Olycksfall 3 3 270 0% 8 5 422 0% 
Övrigt 2 250 000 7% 
Totalt 87 2 509 661 84 3 536 633 

2 Per 1 april 2020. 
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Bygdegårdsförsäkringen 

Bilaga 2. 

Skadeutfall fördelat på distrikt3 

2019 2018 
Distrikt Antal Belopp Antal Belopp 
Stockholm  2   15 595 5 7 428 
Uppsala 5 318 336 7 120 439 
Sörmland 1 21 117 3 80 036 
Östergötland 2 81 196 1 5 603 
Jönköping 1 74 943 1 19 629 
Kronoberg 5 192 061 2 50 000 
N:a Kalmar 
S:a Kalmar 5 65 104 1 0 
Gotland 2 1 121 2 43 137 
Blekinge 1 6 469 
Skåne 8 198 778 5 275 428 
Halland 5 53 598 5 138 847 
Västra 5 157 290 4 906 522 
Sjuhärad 5 97 275 2 5 363 
Skaraborg 3 41 535 3 52 327 
Värmland 3 99 456 4 6 859 
Örebro 
Västmanland 5 37 511 4 6 504 
Dalarna 7 167 844 9 664 835 
Gävleborg 6 140 591 2 35 000 
Västernorrland 4 632 483 4 64 772 
Jämtland 4 40 278 7 877 951 
Västerbotten 5 34 364 5 34 541 
Norrbotten 4 39 185 7 134 943 

Totalt 87 2 509 661 84 3 536 633 

3 Per 1 april 2020. 
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Bilaga 3. 

Skadeutfall över tid4 

Skadeår Skadeersättning Andel av premien Vinstdelning 

1991 1 042 000 43% 0 
1992 5 445 000 156% 0 
1993 1 320 000 34% 475 000 
1994 2 264 000 61% 0 
1995 1 767 000 46% 237 000 
1996 1 542 000 36% 497 000 
1997 1 437 000 36% 496 000 
1998 1 525 000 43% 272 000 
1999 2 013 000 53% 47 000 
2000 1 522 000 39% 314 000 
2001 1 574 000 41% 209 000 
2002 13 606 000 358% 0 
2003 1 617 000 43% 0 
2004 1 709 000 27% 141 000 
2005 2 424 000 37% 166 000 
2006 1 536 000 24% 310 000 
2007 1 540 000 23% 132 000 
2008 15 879 000 237% 118 000 
2009 11 376 000 170% 79 000 
2010 2 721 000 39% 165 000 
2011 6 715 000 95% 52 000 
2012 4 706 000 66% 121 000 
2013 9 221 000 107% 125 000 
2014 1 190 000 14% 291 000 
2015 2 030 000 20% 270 000 
2016 3 527 000 34% 165 000 
2017 1 442 000 14% 1 000 000 
2018 3 537 000 36% 594 000 
2019 2 510 000 25% 1 000 000 

4 Per 1 april 2020 
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Budget 2020
INTÄKTER 
Anslag/bidrag/övrigt 4 627 000 
Projektbidrag 0 
Lönebidrag /sjukbidrag  291 400 
Medlemsavgifter 4 608 000 
Bygdegårdsförsäkringsavgift 11 960 422 
Övrigt bygdegårdsförsäkringen 2 459 621 
Landlotten 0 
Utbildning  299 000 
Tidskriften Bygdegården 415 000 
Försäljning av material 25 000 
Övrigt 325 600 
Summa intäkter               25 011 043 

KOSTNADER 

Bygdegårdsförsäkringen -14 434 201
Gemensamt -2 638 500
Landlotten 0 
Fastigheter -1 200 800
Tidskriften Bygdegården -845 000
Konst åt alla -505 400
Kultur -1 212 300
Ungdom -1 350 000
Film -558 000
Landsbygdsprogrammet -589 700
Samsam 0 
Distriktsstöd -525 000
FS/AU/arbetsgrupper/stämma -972 700
Organisationsmaterial -50 000
Projekt 0 
Summa kostnader -24 881 601

Intäkter – kostnader 129 442

Avskrivningar -185 000
Räntor/utdelningar 16 400
Förändring av försäkringsfond 39 158 

Beräknat resultat 0 
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Verksamhetsriktlinjer 2021–2022 
Bygdegårdarna samlar Sverige 
Bygdegårdarnas Riksförbund, BR, med 1 447 bygdegårdsföreningar, är landets största 
riksorganisation för föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Den allmänna 
samlingslokalen är en arena för alla med en demokratisk värdegrund, där utrymme finns 
för folkbildning, kultur, möten och fest. Den stora majoriteten av landets bygdegårdar 
finns på landsbygden. Bygdegårdsföreningen är den starka motor som behövs för att stärka 
samverkan och därigenom stärka den lokala gemenskap som är nödvändig för att det 
lokala utvecklingsarbetet ska bli framgångsrikt. I våra lokaler samlas aktörer från ideell, 
offentlig och privat verksamhet. Bygdegården utgör därför en del av den lokala 
infrastruktur som måste finnas för att lokalsamhället ska kunna tillhandahålla livskvalitet 
och ge goda förutsättningar för tillväxt och attraktionskraft. 

BR finns till för alla 1 447 medlemsföreningar och 24 bygdegårdsdistrikt; i deras arbete 
med att utveckla verksamheten, fastigheterna och i samhällsuppgiften att tillhandahålla en 
allmän samlingslokal för lokal utveckling. Riksförbundets kommunikations- och 
påverkansarbete är en viktig del i möjliggörandet av detta. De fyra långsiktiga målen som 
förbundsstämman 2018 antog leder riksförbundets arbete. Dessa verksamhetsriktlinjer är 
framtagna med utgångspunkt i halvtidsuppföljningen av målen för att till 
förbundsstämman 2022 kunna redovisa en så bra måluppfyllelse som möjligt för varje 
uppsatt mål. 

1. Bygdegårdsrörelsen är en välkänd och respekterad samhällsaktör
Bygdegårdsrörelsen ska ta mer plats i samhällsdebatten lokalt, regionalt och nationellt. Vi 
ska också utveckla vårt arbete för ökad samverkan på alla tre nivåer, exempelvis i 
planeringen och framtagandet av det nya landsbygdsprogrammet. Landets alla 
bygdegårdsföreningar spelar en stor roll för det lokala utvecklingsarbetet. Vi behöver 
tydligare visa politiker och beslutsfattare för att de ska inse sambandet mellan lokaler, 
kultur och landsbygdsutveckling. Detta ska synliggöras tydligare med hjälp av det externa 
kommunikationsarbetet och genom att låta BR:s vision genomsyra hela 
bygdegårdsrörelsen. Vi följer varje år upp allmänhetens kännedom om bygdegårdar genom 
en statistisk säkerställd kännedomsundersökning. 

Vi stödjer föreningarnas och distriktens påverkansarbete gentemot lokala och regionala 
beslutsfattare. Riksförbundet utvecklar också sina egna kontakter med riksdag och 
regering i syfte att öka förståelsen för bygdegårdsrörelsens roll i att utveckla landsbygden, 
vilket är grunden för att få till ett långsiktigt verksamhetsbidrag. 

2. Bygdegårdarna blir fler, med en ännu bättre spridning över landet
Vi stödjer bygdegårdsdistrikten för att rekrytera samlingslokaler i bygdegårdslösa 
kommuner och är aktiva i vårt eget arbete med att följa upp kontakter från intresserade 
föreningar.  

Vi arbetar för att stärka distriktens organisation och för att tydliggöra deras roll för att 
implementera riksförbundets verksamhetsplaner på distriktsnivå och på så sätt få 
genomslag för målen. För att stärka organisationen genomförs en utbildningssatsning 
inom ledarskap, mötesteknik och verksamhetsutveckling i samverkan med 
Studieförbundet Vuxenskolan. En översyn och uppdaterad plan för riksförbundets 
utbildningar och konferenser ska också genomföras. 
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Verksamhetsriktlinjer 2021–2022 

3. Bygdegårdarna är funktionella och tillgängliga mötesplatser
Vi arbetar aktivt med att informera och stödja användandet av PM:et Årlig genomgång av 
fastigheten. Detta för att uppmuntra underhåll, investeringar och 
tillgänglighetsanpassningar i fastigheten vad gäller både inne- och utemiljön. 

Miljödiplomet ska omarbetas till ett hållbarhetsdiplom för att knyta an till Agenda 2030 
och de tre delarna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 

Stödet till föreningar som söker bidrag för investeringar, tillgänglighet och 
verksamhetsutveckling från Boverket är prioriterat på förbundskansliet. I kontakter med 
regering och riksdag är det en självklar punkt på dagordningen då vi önskar mer resurser 
till ändamålet. 

4. Bygdegårdarnas verksamhet når fler målgrupper
För att nå fler unga är arbetet med att genomföra vår plan för föryngring av högsta 
prioritet. Arbetssättet Occupy bygdegården fortsätter och ungdomsdiplomet kommer ses 
över och uppdateras för att tilltala medlemsföreningarna bättre.  

Att utveckla samverkan med andra organisationer inom kultur- och landsbygdsområdet är 
viktigt för att nå fler målgrupper samt för att driva lokalt utvecklingsarbete och för att nå ut 
med kultur i hela landet. Bygdegården är platsen för den typen av samverkan. Ett kulturliv 
för alla stärker ett öppet och demokratiskt samhälle där alla människor får plats och har 
möjlighet att växa. Riksförbundet stimulerar fler föreningar och distrikt att anordna 
kulturarrangemang för att nå nya målgrupper samt stödjer distrikten i framtagandet och 
användandet av regionala kulturstrategier. Det lokala utvecklingsarbetet kopplat till 
planeringen av det nya landsbygdsprogrammet är också en viktig prioritet framåt. 

Film är en viktig del av dagens kulturutbud, som dessutom når ut till breda målgrupper. Vi 
jobbar för att fler bygdegårdar ska visa film, som biograf, eller via dvd/blu-ray. 
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9. Medlemsavgift och
medlemsavgiftsutredningen
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Fastställande av medlemsavgift 2021–2022 
Föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund betalar en fast avgift samt en 
rörlig avgift baserad på bygdegårdens storlek.  

Senast förbundsstämman beslutade om höjning av medlemsavgiften var 2016. 
Förbundsstämman 2017 behandlade en motion om ett införande av tak för 
medlemsavgiftens rörliga del. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att utreda frågan där 
man avrådde från tak. Förbundsstämman 2018 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att 
utreda medlemsavgiftens utformning till förbundsstämman 2020. 
Medlemsavgiftsutredningen har behandlats på ordförandekonferenserna 2019 och 
2020 samt skickats på remiss till bygdegårdsdistrikten under våren 2020. Den 
föreslagna förändringen innebär en ökad intäkt till riksförbundet på 1,91% (86 360 
kronor). 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att den fasta avgiften för föreningar som äger/hyr sin lokal fastställs till 
1 500 kr (100 kr höjning) 

att den rörliga avgiften för föreningar som äger sin lokal fastställs till 5,00 kr 
per kvadratmeter, dock maximalt 3 500 kr (oförändrad men med ett 
nyinfört tak på 700 kvm) 

att den rörliga avgiften för föreningar som hyr sin lokal fastställs till 

5,00 kr per kvadratmeter, dock maximalt 3 500 kr (3 kr höjning per kvm 
samt höjt tak från maximalt 1000 kr (500 kvm) till 3 500 kr (700 kvm) ) 

att den fasta avgiften för föreningar utan lokal fastställs till 500 kr 
(oförändrad) 

att avgiften för medlemsorganisationer fastställs till 1 000 kr (oförändrad) 
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Medlemsavgiftsutredning 
Bakgrund 
Medlemsavgiften till Bygdegårdarnas Riksförbund beslutas av förbundsstämman. Senast 
stämman beslutade om höjning av medlemsavgiften var 2016. På förbundsstämman 2017 
behandlades en motion om införande av tak för medlemsavgiftens rörliga del. Inget tak 
infördes, men ånyo diskuterades tak 2018 och stämman gav då förbundsstyrelsen i uppdrag 
att utreda medlemsavgiftens utformning till förbundsstämman 2020.  

Utgångpunkt för utredningen 
Bygdegårdarnas Riksförbund hade vid årsskiftet 1 447 stycken medlemsföreningar och 8 
stycken medlemsorganisationer. Den totala intäkten från medlemsavgifter är drygt 4,5 
miljoner kronor årligen. Medlemsavgifterna är en viktig del (drygt 40 procent) av 
finansieringen av riksförbundets verksamhet exklusive försäkring. I uppdraget att se över 
medlemsavgiftens utformning har förbundsstyrelsen haft som utgångspunkt hur en 
omfördelning av avgifterna kan ske för att skapa ett mer jämlikt system. Styrelsen har inte 
övervägt en minskning av intäkter eftersom detta skulle innebära stora förändringar av 
riksförbundets verksamhet och minska både medlemsnyttan och servicen som erbjuds 
medlemmarna. 

Dagens medlemsavgift 
Föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund betalar årligen en fast avgift samt en 
rörlig avgift baserad på bygdegårdens storlek. Föreningar utan lokal samt 
medlemsorganisationer betalar en årlig fast avgift. Utformning och belopp för detta är 
följande: 

• Fast avgift för föreningar som äger/hyr sin lokal 1 400 kr.
• Rörlig avgift för föreningar som äger sin lokal 5 kr per kvadratmeter.
• Rörlig avgift för föreningar som hyr sin lokal 2 kr per kvadratmeter, dock maximalt 1000

kr.
• Fast avgift för föreningar utan lokal 500 kr.
• Fast avgift för medlemsorganisationer 1 000 kr.

Medlemsbeståndet och exempel från dagens medlemsavgift 
56 föreningar hyr sina hus. Av dem är 19 större än 500 kvm (avgiftstaket). Den största, 3550 
kvm, betalar idag 2400 kr. Utan tak skulle den betala 8500 kr. Näst största, 1800 kvm, skulle 
betala 5000kr. 

1 369 föreningar äger sina hus. Storlek på husen är enligt följande: 
• 25–100 kvm 42 st 
• 101–375 kvm 822 st 
• 376–700 kvm 404 st 
• 701–1000 kvm 77 st 
• 1001–2730 kvm 24 st 

Den som idag betalar mest, 2730 kvm, betalar 15 050 kr. Den som idag betalar minst, 25 
kvm, betalar 1525 kr. Medelbygdegården, 375 kvm, betalar 3275 kr. 

16 stycken föreningar har ingen lokal. 8 stycken medlemsorganisationer är medlemmar. 
Detta ger totalt 16 000 kronor i intäkt till riksförbundet vilket är mer av en symbolisk 
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summa. De föreningar utan lokal har som regel en ambition att skaffa lokal eller är i någon 
annan typ av övergående fas. De har inga intäkter av uthyrning och kan oftast därför inte 
betala någon större medlemsavgift. Medlemsorganisationerna stödjer BR:s verksamhet med 
sitt medlemskap men kräver ingen service eller andra kostnader tillbaka. 

Process 
På distriktsordförandekonferensen i januari 2019 startade utredningen då alla närvarande 
ordföranden fick svara på en enkät på temat. En tredjedel tyckte då att medlemsavgiftens 
utformning bör förändras och ett tak för den rörliga delen baserat på kvadratmeter var det 
vanligaste förekommande förslaget till förändring. Detta skulle då antingen kompenseras 
med höjd fast avgift alternativt höjd rörlig avgift. Samt kom synpunkter om att det inte borde 
vara lika stor skillnad på att äga som att hyra sin lokal. På stämman 2019 diskuterades 
medlemsavgiften återigen och ungefär samma synpunkter framkom. 

Under hösten 2019 diskuterade förbundsstyrelsen medlemsavgiftens utformning med 
distriktens enkätsvar som underlag. En remiss med ny enkät skickades samtidigt ut till alla 
distriktsstyrelser. 10 av 17 svarande distrikt tyckte nu att medlemsavgiftens utformning bör 
förändras. Remissvaren presenterades på distriktsordförande- och sekreterarkonferensen i 
januari 2020 samt genomfördes där en workshop där alla närvarande fick chans att diskutera 
olika förslag och föreslå alternativ till ny utformning av medlemsavgiften. 

Förbundsstyrelsen fattade beslut om förslag till ny utformning av medlemsavgiften i mars 
2020 med distriktens input som underlag. Detta skickades sedan ut till distrikten på remiss 
innan slutgiltigt förslag som lades fram till förbundsstämman fastslogs av styrelsen i maj. 

Resultat av distriktens input i utredningen 
I enkätsvaren från distrikten samt från workshopen på distriktsordförande- och 
sekreterarkonferensen har olika förslag till utformning framkommit. I de olika förslagen 
finns dock en samsyn gällande följande: 
• Vi måste förändra utformningen av medlemsavgiften för att gå mot ett mer jämlikt uttag.
• Medlemsavgiften ska vara differentierad med kvm som mått.
• Vi bör sätta ett tak, men inte för lågt eftersom vi riskerar medlemstapp om små

föreningar får för stor höjning.
• Skillnaden mellan hyrd och ägd bör minska eller tas bort helt.
• Vi ska omfördela, inte minska intäkterna till riksförbundet.

Två olika förslag för hur tak ska sättas framkom som tydliga. Dels att baseras på 
kvadratmeter helt och hållet, dels att göra en trappmodell där kvadratmeter fortfarande är 
avgörande men där några olika intervaller fastställs med olika taknivåer. Då nya medlemmar 
värvas samt då medlemsavgifter hanteras finns ett värde av att ha en så lättförståelig och 
enkel medlemsavgiftsmodell som möjligt. Att införa en trappmodell ser förbundsstyrelsen 
därför som onödigt krångligt. Dessutom försämrar en trappmodell jämlikheten då en enda 
kvadratmeter kan innebära stor skillnad i medlemsavgift beroende på om en förening ligger 
just över eller under ett trappsteg.  

19 av 24 bygdegårdsdistrikt skickade in remissvar med anledning av det nya förslaget som 
styrelsen skickade ut i mars på remiss. 13 distrikt var positiva till förslaget, varav 1 ville ha en 
övergångsperiod innan förändringen slår igenom helt och hållet. 4 distrikt ville ha kvar 
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dagens utformning av medlemsavgiften varav 3 av dem ändå uttryckte att det nya förslaget är 
okej i sin utformning. 2 distrikt anförde egna förslag som motförslag till det utskickade 
förslaget i remissen. Med anledning av svaren konstaterade styrelsen att en klar majoritet 
föredrog det nya förslaget till utformning av medlemsavgiften. Dock saknades svar från 5 
distrikt vilket är problematiskt för att bedöma helheten. 
 
Förslag till ny utformning av medlemsavgiften 
Med utgångspunkt från distriktens input föreslår förbundsstyrelsen följande förändringar: 

• Höj grundavgiften till 1500 för ägd och hyrd lokal (höjning med 100 kr). 
• Höj rörlig avgift för hyrd yta till 5 kr/kvm (höjning med 3 kr). 
• Inför tak på 700 kvm för både ägd och hyrd lokal. 

Förslag     
  Kvm Avgift 
Fast medlemsavgift med ägd/hyrd bygdegård                  1500 
Fast medlemsavgift utan bygdegård  500 
Rörlig medlemsavgift ägd yta 1 5 
Maxavgift (tak) ägd yta 700 3500 
Rörlig medlemsavgift hyrd yta 1 5 
Maxavgift (tak) hyrd yta 700 3500 

   
Summering   
Medlemsavgift 2020  4 514 090 
Medlemsavgift enligt ovan förslag  4 600 450    
Förändring   
Kronor  86 360 
Procent  1,91% 

 
Ovan förslag, med ett tak på 700 kvm, innebär i praktiken att större föreningar som idag äger 
sin lokal skulle få en sänkning av avgiften då maxbeloppet att betala oavsett storlek blir 5000 
kronor. Detta finansieras med att höja avgiften med 100 kronor för alla som äger och som 
inte når upp till taket samt att avgiften för dem som hyr ökar kraftigare. Från dagens tak på 
max 2400 kronor för dem som hyr till förslagets tak på max 5000 kronor för de som är större 
än 700 kvm. För mindre föreningar som hyr och inte når upp till taket är höjningen den 
rörliga avgiften från 2 kr/kvm till 5 kr/kvm samt 100 kronor i fast avgift. Input under 
utredningens gång visar tydligt att medlemsnyttan inte skiljer sig för dem som äger eller hyr 
sin lokal varför förbundsstyrelsen föreslår exakt samma modell för dem båda. En viktig 
aspekt är dock att inte höja för kraftigt eftersom vi inte vill förlora medlemmar på grund av 
förändringarna av medlemsavgiften.  

Ytterligare en synpunkt som framkom under utredningen var den om att indexera 
medlemsavgiften för att slippa ta beslut om höjningar framöver. Styrelsen har övervägt detta 
men landat i att inte föreslå en indexering. Har man en indexering måste den knytas till 
något; prisbasbeloppet har stått stilla, andra index kan rusa i höjden. För att kunna ta hänsyn 
till vilken verksamhet medlemmar och distrikt vill ha kontra intäkter till förbundet är det 
bättre att inte vara fast i en indexering. Däremot delar styrelsen tanken att det är bättre att 
höja medlemsavgiften lite varje år än att höja den sällan och mycket när den väl höjs. Det bör 
vara upp till varje förbundsstämma att, utifrån denna tanke, fatta beslut om 
medlemsavgiftens storlek. 
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10. Motioner och yttranden
Motion 1  
Revidering av regler för ungdomsdiplom 

Motion 2  
Bygdegårdsrörelsens folkhälsoarbete 

Motion 3  
Ta bort Swishavgiften för bygdegårdsföreningarna 

Motion 4  
Om statligt stöd till allmänna samlingslokaler 

Motion 5  
Medlemsnytta för våra Bygdegårdar i kristider 
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Motion 1 
Revidering av regler för ungdomsdiplom 
2018 infördes ett ungdomsdiplom i förbundet. Ett diplom med syftet att 

• Visa upp att man arbetar aktivt för barn och unga
• Driva en verksamhet som kan användas i kommunikationen gentemot bidragsgivare,

kommunen och beslutsfattare
• Vara en förebild för andra föreningar

Mycket goda syften som bör uppmuntras och stimuleras. Att på olika sätt driva barn och 
ungdomsverksamhet i våra bygdegårdar stärker bygden och skapar framtidstro. 
Verksamheten kan dock se olika ut och drivas på olika sätt. I en del bygdegårdar har man 
aktiva ungdomsföreningar som står för den mesta verksamheten. Föreningar där de unga är 
aktiva och delaktiga i beslut och får en gedigen föreningsskolning. 

I andra kan det vara kommunen eller annan förening som hyr in sig för att driva ung 
verksamhet. 

I ytterligare någon kan det vara ungdomsverksamhet som drivs i föreningens regi men där en 
särskild utsedd ungdomsgrupp ansvarar för verksamheten. 

Det drivs massor av bra ungdomsverksamhet i landets bygdegård men det är inte alltid 
bygdegårdsföreningen som är motorn. Så ser det ut och så måste det få se ut även framöver. 

En av de obligatoriska punkterna sätter ”käppar i hjulet” för att en förening ska kunna söka 
ungdomsdiplomet och därmed genom diplomet visa upp sin fina verksamhet.  Att så är fallet 
kan avläsas av resultatet hittills. På 1, 5 år har fem föreningar sökt ungdomsdiplomet. 

Den punkt vi avser bör revideras är: 

1. Två ledamöter under 30 år varav minst en har ett annat uppdrag än
ungdomsansvarig i styrelsen (exempelvis kulturansvarig, ledamot eller ordförande)

Vi menar att de syftet som ungdomsdiplomet vill uppnå har många föreningar uppnått och 
kan uppnås utan att två personer under 30 sitter i styrelsen. Unga kan vara engagerad i sin 
ungdomsstyrelse, delta i en arbetsgrupp eller vara aktiv vid olika event. Kan givetvis vara 
både bra och lärorikt att sitta i bygdegårdsstyrelsen men måste det vara ett krav? Vi vill flytta 
ner den till rubriken ”Tilläggspunkter”. Gärna också stimulera till att man tillsätter 
arbetsgrupper i styrelsen för olika event där de unga kan vara med. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi förbundsstämman besluta 

Att en översyn görs av reglerna för ungdomsdiplomet med hänsyn taget till den 
synpunkt som först fram i denna motion med målet att uppnå de syften som är 
uppsatta för ungdomsdiplomet och möjliggöra för flera att diplomera sin 
ungdomsverksamhet 

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt/styrelsen 
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Motion 1 
Revidering av regler för ungdomsdiplom 

Stockholms läns distriktsstämma, som hölls den 29 mars beslutade 

Att bifalla motionen och beslöt att sända den vidare till förbundsstämman. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Ungdomsdiplomet infördes 2018 och hittills har sex föreningar kvalificerats och mottagit 
diplomet. Det är färre än vad vi hade hoppats, och förbundsstyrelsen instämmer därför med 
motionärerna om att en översyn är lämpligt så att diplomet tydligare tilltalar våra 
medlemsföreningar. Översynen kommer ta hänsyn till motionärernas synpunkter och också 
titta bredare på hela upplägget. Resultatet av översynen innebär däremot inte nödvändigtvis 
att det blir exakt så som motionärerna föreslår. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 

Att bifalla motionen och därmed besluta 

Att en översyn görs av reglerna för ungdomsdiplomet med hänsyn taget till den 
synpunkt som först fram i denna motion med målet att uppnå de syften som är 
uppsatta för ungdomsdiplomet och möjliggöra för flera att diplomera sin 
ungdomsverksamhet. 

68



Motion 2 
Bygdegårdsrörelsens folkhälsoarbete 
Utvecklingen av hälsan i befolkningen är centralt för en hållbar samhällsutveckling och för 
människors välbefinnande. Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige 
är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. 

Bygdegårdsrörelsen har en viktig uppgift i det moderna folkhälsoarbetet. Vi är en stor resurs 
som mötesplats och kulturmöjliggörare. I dagens samhälle ökar den psykiska ohälsan och 
den ofrivilliga ensamheten växer. Genom möten och kulturaktiviteter verkar 
bygdegårdsrörelsen på olika sätt förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande. 

Våra föreningar finns ofta på landsbygden och i glesbygdsområden där det är långt mellan 
husen men nära till bygdegården. 

Med denna motion vill vi  

Att förbundet lyfter fram bygdegårdsrörelsens viktiga arbete och resurs i 
folkhälsans tecken.  

Att i verksamhetsplanen under punkt ”Verksamhet” ha med ett avsnitt om 
folkhälsa.  

Att förbundet för dialog med myndigheter för att får ökad förståelse och resurser 
för bygdegårdsrörelsens viktiga arbete med folkhälsa. 

Skåne april 2020 

 

Skånedistriktets årsstämma 2020-04-05 beslöt 

Att bifalla motionen. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundsstyrelsen håller med motionärerna om att bygdegården uppbär en viktig roll för 
folkhälsan. Den sociala gemenskapen, kulturupplevelser, utemiljö och rörelsemöjligheter för 
barn och unga till exempel. Detta kan vi lyfta mer i vårt kommunikationsarbete. Vi vill fram 
för allt uppdatera vårt nuvarande miljödiplom till ett hållbarhetsdiplom baserat på Agenda 
2030. Där lyfts förutom ekonomisk och ekologisk hållbarhet också social hållbarhet. Precis 
det som bygdegården ger till folkhälsan. Däremot tror vi inte på att utöka vår redan långa 
och omfattande verksamhetsplan med fler rubriker. I kontakter med beslutsfattare och 
myndigheter för vi alltid fram den sociala hållbarheten bygdegården ger, och kommer så 
fortsätta att göra. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 

Att bifalla att-sats 1 

Att förbundet lyfter fram bygdegårdsrörelsens viktiga arbete och resurs i 
folkhälsans tecken. 
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Motion 2 
Bygdegårdsrörelsens folkhälsoarbete 

Att  avslå att-sats 2. 

Att anse att-sats 3 besvarad med hänsyn till att aspekten social hållbarhet/folkhälsa 
redan lyfts fram i kontakter med beslutsfattare och myndigheter.  
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Motion 3 
Ta bort Swishavgiften för bygdegårdsföreningarna 
Bankerna tar idag ut en avgift på 2 kr på varje Swishbetalning vilket vi inte tycker är bra. I 
många fall när man har aktiviteter kanske det är lotter eller andra spel som kostar endast 10 
kronor, och då blir det väldigt hög procent som banken tar i förhållande till summan.  

Det vore väldigt bra om avgiften kom bort för bygdegårdsföreningarna så att det finns 
möjlighet att anordna familjearrangemang som inte kostar så mycket, alternativet blir att 
höja alla priser.  

Bankerna godkänner inte att man tar extra betalt för Swishavgiften utan den ska ingå i priset.  

Med stöd av ovanstående föreslås. 

Att Uppsala bygdegårdsdistrikt vidarebefordrar motion vidare till Bygdegårdarnas 
Riksförbunds förbundsstämma 2020.  

Att Bygdegårdarnas Riksförbund bör arbeta med att föreslå bankerna att ta bort 
denna avgift för bygdegårdsföreningarna.  

Uppsala 2020-03-02 
Rasbokils Nya Bygdegårdsförening  

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen för Uppsala bygdegårdsdistrikt  
 
Att bifalla motionen 
Att motionen överlämnas till 2020 års förbundsstämma för beslut.  
 
Uppsala den 2 mars 2020 
Styrelsen för Uppsala bygdegårdsdistrikt 
Lars Mattsson, ordförande 
  

Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundsstyrelsen instämmer med motionärerna om att avgiften för swishbetalningar är 
orimligt höga vid försäljning om mindre summor. Detta bör bankerna uppmärksammas på, 
och vi som samarbetar med Swedbank kan specifikt uppmärksamma dem på detta. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 

Att  bifalla motionen 
Att Bygdegårdarnas Riksförbund bör arbeta med att föreslå bankerna att ta bort 
denna avgift för bygdegårdsföreningarna. 
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Motion 4 
Om statligt stöd till allmänna samlingslokaler 
Investeringsstödet till allmänna samlingslokaler på sammanlagt cirka 27,2 miljoner kronor 
gick under verksamhetsåret 2019, till lokaler i socioekonomiska utsatta områden och andra 
allmänna samlingslokaler för energibesparande åtgärder, ombyggnationer, 
tillgänglighetsanpassningar och standardhöjande reparationer. 

Med nu gällande regler och bestämmelser som riksdagen antagit angående ekonomiska 
bidrag till byggandet och upprustning samt tillgänglighetsåtgärder har en betydande 
försämring skett vad gäller möjligheten till upprustning och standardhöjande reparationer 
samt för köp av allmänna samlingslokaler.   

Att arbete som våra bygdegårdsföreningar och dess medlemmar lägger ner i våra 
bygdegårdar och samlingslokaler. 

Tillgången till en egen bygdegård eller samlingslokal är idag grundläggande för 
bygdeutvecklingen. Det är där människor och föreningar träffas, det är där man har sina 
studiecirklar om bygdens utveckling, det är där man startar sådan samhällsservice som får 
bygden att överleva och utvecklas i samråd med närliggande organisationer som Hela Sverige 
ska leva! 

Framtidens samlingslokaler 
Med samlingslokal avses lokal som behövs för det offentliga livet och de kulturella 
strävanden inom orten, i första hand en sådan lokal som tillgodoser föreningslivets behov av 
utrymme för möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, 
fritidssysselsättning och liknande kulturell verksamhet. 

Vi lever i ett föränderligt samhälle. Det har skett och kommer att ske stora förändringar i 
bygdernas strukturer. En stark föryngring präglar många orter samtidigt som många 
invånare blir äldre. Yrkesgrupper försvinner och andra tillkommer. Servicebehoven 
förändras. Den allt mer ökade fritiden skapar även den olika behov.  

Med all sannolikhet kommer också innevånarnas förväntningar på samlingslokalernas 
användningsområden att öka för de nya behov som växer fram, just därför att 
samlingslokalen är en social angelägenhet med hög prioritet för många. Vi kan förvänta oss 
högt ställda kvalitetskrav beträffande miljö och arrangemang.  

Det är viktigt att följa utvecklingen vad avser behovet av investeringar i allmänna 
samlingslokaler. Vi som arbetar med dessa frågor inom Uppsala bygdegårdsdistrikt följer 
därför noga utvecklingen av antalet bidragsansökningar och ansökta belopp i förhållande till 
beviljade bidrag. 

Med stöd av ovanstående föreslår därför undertecknad Uppsala bygdegårdsdistrikt bifalla 

Att motionen vidarebefordras till förbundsstämman 2020. 

Att minst 50 miljoner kronor per år avsätts till upprustning av allmänna 
samlingslokaler.  

Att förbundsstämman beslutar ge förbundsstyrelsen i uppdrag att i enlighet med 
vad som anförts i motionen om att centrala överläggningar påkallas med det 
departement som idag handlägger dessa viktiga frågor för bygdegårdsrörelsen. 
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Motion 4 
Om statligt stöd till allmänna samlingslokaler 

Uppsala 2020-03-01 

Lars Ling 

Distriktsstyrelsens yttrande 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen för Uppsala bygdegårdsdistrikt 

Att bifalla motionen  
Att motionen överlämnas till 2020 års förbundsstämma för beslut. 

Uppsala den 2 mars 2020 
Styrelsen för Uppsala bygdegårdsdistrikt. 

Lars Mattsson 
Ordförande   

Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundsstyrelsen delar motionärens åsikt om Boverksstödet och det är ett pågående 
påverkansarbete vi för just för att uppnå målet om ökat stöd. Tillsammans med 
Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté (Samsam) driver vi linjen att 100 
miljoner per år ska avsättas via Boverket, den nivå som var gällande på 90-talet innan 
regeringen genomförde besparingar som skulle vara tillfälliga. Varje gång vi träffar 
kulturdepartementet (som ansvarar för budgetposten) tas denna fråga upp, senast i 
november 2019. Tyvärr vet vi att regeringen planerar sänka stödet istället för att höja och 
frågan bevakar vi mycket noggrant. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 

Att med bifall till motionens intention fortsätta påverkansarbetet om att höja 
Boverkets anslag till allmänna samlingslokaler. 
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Motion 5 
Medlemsnytta för våra Bygdegårdar i kristider 
Med anledning av coronavirusets spridning står idag många bygdegårdar tomma. 
Rekommendationer från myndigheterna gör att folk stannar hemma. Den sociala 
distansering som är nödvändig för att stoppa spridning av Covid-19 slår hårt mot föreningar 
och våra bygdegårdar. Inga egna arrangemang och så gott som ingen uthyrning ger inga 
intäkter vilket slår hårt mot ekonomin. De fasta kostnader finns fortfarande kvar. 

Det här är stora problem att brottas med för styrelserna. Det finns föreningar som inte kan 
klara av sina fasta kostnader när intäkterna uteblir. Det kan leda till avyttring av bygdegård, 
eller ännu värre till konkurs, och med det tappade medlemmar och färre sociala 
mötesplatser. En del bygdegårdsföreningar har andra intäkter och en stark ekonomi och 
kommer då att klara den uppkomna krisen tack vare det.  

Nu är det viktigt att hjälpa utsatta bygdegårdsföreningar så att de kan överleva denna kris. 
Det är nu som medlemsnyttan visar sig som viktigast. 

Medlemsnyttan borde utmynna i ekonomisk hjälp för att klara krisen för våra bygdegårdar. 

Vi föreslår förbundsstämman besluta 

Att Bygdegårdarnas Riksförbund går in och stödjer med ekonomiska medel de 
bygdegårdar som nu utsätts för stora problem på grund av den extrema kris 
som uppstått genom Covid-19. 

Dalarnas bygdegårdsdistrikts styrelse 

Eva-Lisa Eriksson, ordförande

Leif Björk, vice ordförande 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Coronaviruset har verkligen vänt upp och ner på vårens alla planer och inplanerade 
arrangemang. I princip alla bygdegårdar står tomma på grund av inställda evenemang och 
avbokade uthyrningar. Det innebär stora inkomstbortfall och kan, om situationen inte snabbt 
blir bättre, få förödande konsekvenser för föreningarna och i förlängningen för demokratin 
om flera allmänna samlingslokaler runt om i landet går i konkurs. 

Medlemsnyttan i Bygdegårdarnas Riksförbund är bred och omfattande. Att få stöd i frågor 
kopplat till verksamhetsutveckling, fastighetsfrågor och föreningskunskap. 
Bygdegårdsförsäkringen. Föreningshemsida och annan digital hjälp. Information och 
utbildning i relevanta ämnen. Social gemenskap och kraft att tillsammans genomföra 
påverkansarbete för bättre villkor för bygdegårdsrörelsen. Däremot finns inga pengar att 
betala ut till föreningar och distrikt enligt vad motionärerna föreslår. Riksförbundet är inget 
bidragsgivande organ utan skulle helt förbruka sitt eget kapital om bidrag betalades ut på det 
viset.  
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Motion 5 
Medlemsnytta för våra Bygdegårdar i kristider 

Bygdegårdarnas Riksförbund arbetar istället aktivt för att påverka beslutsfattare så att 
Bygdegårdar får del av de offentliga krisstöd som finns att tillgå. Skrivelse är skickad till både 
Kulturdepartement och Kulturrådet. Möte med Kulturrådet har också hållits. Dessutom 
arbetar vi för att staten från fler håll ska ge stöd till allmänna samlingslokaler, där är 
Boverket en viktig del. Vi var snabba på att skicka ut information och uppdatera hemsidan 
med information om corona i början av mars då pandemin var ett faktum. Vi skickade ut en 
enkät till alla föreningar om att ge riksförbundet statistik och fakta som hjälper oss i vårt 
påverkansarbete gentemot politiker och myndigheter i att krisstöd bör riktas till allmänna 
samlingslokaler. Brev är också utskickat till alla kommuner med information om 
bygdegårdens roll i krissituationer med aktuell hänvisning till coronapandemin. Föreningar 
har uppmanats ta kontakt med sina kommuner för stöd och distrikt om att ta kontakt med 
sina regioner för stöd. Vi måste jobba på alla tre nivåer för att lyfta fram vår svåra situation 
och visa på vår samhällsnytta för att få det offentligas stöd i denna svåra kris. 
 
Vi vill också passa på att informera om föreningarnas möjlighet att själva sänka kostnaden till 
riksförbundet. Säkerhetsrabatten i Bygdegårdsförsäkringen ger möjlighet till maximalt 30 % 
rabatt på försäkringspremien. Rabatt lämnas på skadeförebyggande och säkerhetshöjande 
åtgärder såsom inbrotts- och brandlarm, elektronisk huvudvattenavstängare, skydd under 
diskmaskin och slangavbrottsventil, EIO-eltest, jordfelsbrytare och överspänningsskydd. 
Investeringsstöd kan också sökas för vissa installationer. Vidtagna åtgärder som meddelas 
försäkringskansliet före 31 oktober ger rabatt på nästa års premie. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 

Att avslå motionen. 
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11. Stämmouttalande
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Bygdegårdarna samlar Sverige – kraft för 
kultur och utveckling i hela landet 
 
Kulturen är en tillväxtfaktor. En positiv befolkningsutveckling kräver tillgång till inte bara 
vård, skola och omsorg, utan även kultur. Landets alla bygdegårdar gör det möjligt att 
skapa en levande landsbygd där såväl kultur som annan samhällsservice kan få plats. Det 
finns över 1 400 ideella bygdegårdsföreningar runt om i hela Sverige som engagerar en 
kvarts miljon enskilda medlemmar framför allt i glesbygden. Tillsammans utgör vi ett 
nätverk av allmänna samlingslokaler som ger sammanhållning, livskraft och framtidstro.  

Coronaviruset hotar landsbygdsutvecklingen 
Coronaviruset hotar landsbygdsutveckling och våra bygdegårdar när intäkterna för 
uthyrning av lokalerna försvinner och arrangemangen inte blir av. Med anledning av de 
allmänna samlingslokalernas unika roll att tillhandahålla lokaler för ideell, privat och 
offentlig sektor är det extra angeläget för stat, region och kommun att rikta resurser för att 
upprätthålla den infrastruktur av öppna mötesplatser för kultur, demokrati och lokalt 
utvecklingsarbete som de allmänna samlingslokalerna innebär. 

Bygdegårdarna skapar gemenskap och driver landsbygdsutveckling 
Landets bygdegårdar skapar gemenskap mellan människor och driver den 
landsbygdsutveckling som våra politiker talar sig varma för. Hela Sverige ska leva, och i 
många fall kan just bygdegårdarna vara en tillgång och skapa de reellt praktiska 
förutsättningarna som behövs för det. Vi behöver tydligare visa politiker och beslutsfattare 
för att inse sambandet mellan lokaler, kultur och landsbygdsutveckling.  

Tusentals eldsjälar värnar och utvecklar det demokratiska 
samhället där kulturen är stark, fri och självständig 
Bygdegårdarna finns i hela landet och värnar och utvecklar ett demokratiskt samhälle där 
kulturen är stark, fri och självständig. Tusentals eldsjälar jobbar aktivt för att värna, främja 
och utveckla det demokratiska samtalet. Samtidigt skapar våra lokaler möjligheter för 
företagande, upplåter scener för teater, konst och kultur och erbjuder rekreation, glädje 
och delaktighet i lokalsamhället.  

Bygdegårdarna skapar framtidstro 
Alla som är aktiva i en bygdegårdsförening eller har besökt möten, fester och andra 
arrangemang, känner att kulturen skapar framtidstro. Demokrati, yttrandefrihet och 
konstnärlig frihet är inte självklart. Vårt bidrag till lika möjligheter oavsett vem du är och 
vart du bor handlar om att föra människor samman, öka bildningen och stärka banden 
mellan olika samhällsgrupper.  

Bygdegårdarna bidrar till ett starkt, enat och öppet Sverige 
För att klara vårt viktiga uppdrag behöver fler beslutsfattare i praktiken prioritera utifrån 
den djupt rotade tanken om att landsbygdsutvecklingen bidrar till ett starkt, enat och 
öppet Sverige. Tillsammans förebygger vi antidemokratiska krafter. 
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Stämmouttalande 

Landets bygdegårdar ska vara en stark part i samtalen med regering, riksdag, regioner och 
kommuner. Därför behöver vi följande: 

• Kompensation för de ekonomiska förluster coronaviruset orsakat.
• Tekniska möjligheter i form av exempelvis internetfiber.
• Ökade ekonomiska förutsättningar till samverkan och samarbete med nationella- och

regionala institutioner, producenter och andra arrangörer.
• Stärka arrangörsledet med resurser och kunskap för att ge bättre möjligheten till

lokala arrangemang.

Uttalandet är antaget av Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma 
den 31 maj 2020. 
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Riktlinjer riksvalberedningen 
Antagen på förbundsstämman 2018 

Styrdokument för riksvalberedningen 
Valregioner: Valregionerna ska sammanfalla med regionerna Norrland, Svealand och 
Götaland.  

1. Antal ledamöter i förbundsstyrelsen: Föreslå ledamöter och ersättare i enlighet med
stadgan.

2. Antal ledamöter i valberedningen: För varje region nomineras 1 ledamot, vidare
nomineras en ledamot under 30 år.

Förutom dessa utses en ordförande oberoende av geografi. Totalt ska valberedningen
alltså bestå av 5 personer.

3. Arvoden beslutas att utgå till valberedningen under stämmans beslutspunkt ”Arvoden,
traktamente och ersättning”.

4. Arbetsordning för valberedningen:

• Arbetet i valberedningen baseras på den värdegrund förbundet fastställt i sina
stadgar och framtidsvision.

• Valberedningens arbete skall präglas av den strategiska inriktning/målbild
förbundet fastställt.

• Valberedningsarbetet bör genomföras med samma krav som förbundet i övrigt
strävar efter.

• En beskrivning tas fram hur valberedningen ska nomineras, genom regionernas
samråd med distrikten.

5. Valberedningens arbetsuppgifter:

• Lämna ett väl förankrat förslag till årsstämman på kandidater till
förbundsstyrelsen.

• Upprätta krav och kompetensprofiler på styrelsen.
• Upprätta krav och kompetensprofil på förbundsordföranden.
• Upprätta en ”bank” av tänkbara kandidater till olika styrelseposter och

förbundsordförande.
• Utvärdera styrelsens prestationer exempelvis genom en styrelseenkät.
• Uppdatera valberedningens arbetsordning vid årets första sammanträde.

6. Valberedningens arbetssätt:

• Kommunikation med distrikten är avgörande för ett framgångsrikt arbete.
• Valberedningen deltar regelbundet på ordförandekonferenser samt andra

konferenser för att informera om arbetet och inhämta förslag och synpunkter
från distrikten.

• Förbundsordföranden deltar vid minst ett tillfälle under året i valberedningens
sammanträden.
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Riktlinjer riksvalberedning 
 

 
 

• Valberedningen deltar under en särskild punkt på ett av förbundsstyrelsens 
sammanträden under året. 
 

7. Ansvar för valberedningens ordförande: 
 

• Leda valberedningens arbete. 
• Lägga en tids- och arbetsplan för valberedningen som även kommuniceras med 

distriktsordförandena och förbundsordförande. 
• Säkerställa att kommunikationen mellan distriktsordförandena och 

valberedningen fungerar. 
• Hålla förbundsordföranden fortlöpande informerad om valberedningens 

arbete. 

Motiv 
Som framgår av förslag till arbetsordning – se ovan – är det synnerligen angeläget att 
valberedningen kommunicerar med distriktsordförandena inom respektive region under 
valberedningsarbetet. Regionerna är ett naturligt forum för utbytet av information, 
synpunkter och förankring av valberedningsarbetet. Valberedningens uppgift är, att till 
förbundsstämman föreslå lämpliga kandidater, som formerar en förbundsstyrelse, som är 
sammansatt med hänsyn till kompetensbehov, genussammansättning, åldersmässighet 
och geografisk tillhörighet. Uppgiften är sålunda vidare än att finna geografisk tillhörighet. 
Ledamöterna i valberedningen har därför ett större ansvar än att enbart företräda sin 
region. 

Varje år kan nya ledamöter väljas till valberedningen. Det behövs därför en 
kunskapsöverföring för att säkerställa att arbetet genomförs på ett kvalitetssäkert sätt. 
Arbetsordningen är den samlade erfarenheten av gångna års valberedningsarbete, den bör 
därför också uppdateras varje år så att nya erfarenheter kan byggas in och inaktuella 
uppgifter tas bort. Valberedningsarbetet är viktigt ur både demokratisk synpunkt och för 
att formera en stark och väl fungerande förbundsstyrelse. Arvoderingen markerar vikten av 
uppdraget och innebär också att stämman kan ställa krav på valberedningen. Beloppen är 
låga men är tillräckligt stora för att markera betydelsen i uppdraget. 
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