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Bygdegårdarnas Riksförbund, BR, med över 
1 440 bygdegårdsföreningar, är landets största 
riksorganisation för föreningsdrivna allmänna 
samlingslokaler. Den allmänna samlingslokalen 
är en mötesplats för alla med en demokratisk 
värdegrund, där utrymme finns för folkbildning, 
möten, kultur, samhällsutveckling 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 gemenskapen som är 
nödvändig för att det lokala utvecklingsarbetet ska 
bli framgångsrikt. Coronapandemin är en utma - 
ning för hela samhället och också för bygdegårds-
rörelsen. Under året kommer mycket fokus ligga 
på att både stötta organisationen genom detta 
och också att ställa om riksförbundets planerade 
aktiviteter då restriktionerna gör så att något inte 
går att genomföra enligt ursprungstanken.  

2021 är ett demokratiår då uppmärksammandet av 
att det var 100 år sedan lika rösträtt för kvinnor  
och män infördes.  Det utgör ett unikt tillfälle att 
bemöta de utmaningar demokratin står inför idag,  
där bygdegårdarna spelar en viktig roll. Demokrati  
kräver gemensamma mötesplatser och bygde- 
gården är en omistlig arena för det demokratiska 
samtalet. Genom uthyrning kan det lokala före - 
ningslivet stärka sina verksamheter för demokratisk  
organisering. Genom konst- och kulturverksamhet 
står vi upp för yttrandefrihet och kulturens obero-

ende. Genom att driva lokala utvecklingsprojekt 
som engagerar bygden stärks människors inflyt
ande och den demokratiska delaktigheten. Under 
året kommer Bygdegårdarnas Riksförbund lyfta 
bygdegårdarnas roll för demokrati och ledarskap 
som en del i att uppmärksamma demokratiåret. 
BR:s årliga kulturvecka, vecka 43, utvecklas i år 
också till att bli en kultur- och demokrativecka där 
extra mycket fokus och aktiviteter arrangeras för 
att lyfta upp bygdegårdarnas roll för en levande 
demokrati.

Förbundsstämman 2018 antog vision och långsik-
tiga mål för riksförbundet. Bygdegårdarnas Riks-
förbunds verksamhet syftar till att uppnå visionen: 
”Bygdegårdarna samlar Sverige. Vi är en öppen 
folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygde-
gårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka 
byg den och dess människor – nu och i framtiden.” 
Denna verksamhetsplan är framtagen med ut-
gångs punkt i att uppfylla de långsiktiga målen till 
31 december 2022:

• Bygdegårdsrörelsen är en välkänd och respekte-
rad samhällsaktör.

• Bygdegårdarna blir fler, med en ännu bättre sprid
ning över landet.

• Bygdegårdarna är funktionella och tillgängliga 
mötesplatser.

• Bygdegårdarnas verksamhet når fler målgrupper.

Bygdegårdarna samlar Sverige  
– mötesplats för delaktighet och gemenskap
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Behov och syfte 
Arbetet för att öka kännedomen om bygdegårdars 
viktiga roll i samhällsstrukturen behöver fortsätta. 
Kontakter med beslutsfattare och myndigheter ska 
stärkas och utvecklas kontinuerligt. BR behöver en 
verksamhetsersättning som kan finansiera exem
pelvis regionalt anställda för att kunna ge bättre 
stöd till medlemmarna och arbeta mer med lokala 
utvecklingsfrågor. 

Medlemmarna ska ha tillgång 
till korrekt, relevant och 
uppdaterad information för 
att kunna driva sin bygde-
gårdsförening på bästa sätt. 
Medlemsföreningarna 
behöver även stöd för 
att kommunicera med 
sina målgrupper, till 
exempel funktionella och 
uppdaterade hemsidor.

Mål 
• Att ytterligare 150 föreningar 

har bjudit in företrädare för 
kommunen till möten utöver de 246 
som redan gjort det.

• Att ytterligare 6 distrikt har medverkat vid 
minst ett tillfälle vid framtagande av regionala 
styrdokument utöver de 14 som redan gjort det. 

• Att kännedomen om bygdegårdar ökar hos 
allmänheten. 

• Att få verksamhetsersättning från staten för att 
stärka det regionala arbetet.

• Att utveckla vår interna kommunikation.
• Att alla distrikt har uppdaterade hemsidor via BR 

med kontaktuppgifter till distriktsstyrelse och 
valberedning. 

• Att öka antalet föreningar som har hemsida via 
BR. 

• Att uppmärksamma demokratiåret 2021.

Metod 
Vi ger stöd och underlag till medlemsföreningar och 
distrikt för att ta kontakt med respektive kommun 
och region, samt kontaktar de distrikt som inte har 

medverkat vid framtagande av regio nala styr - 
dokument. Vi bjuder också in kommuner till webbi- 
narier på olika teman för att stärka sam verkan 
med lokala bygdegårdar. Dialog och planering 
om verksamhetsersättning fortsätter med lands-
bygdsministern och dennes statssekreterare. 

Sociala medier, hemsida, deltagande på externa 
evenemang och kontakter med media används 

löpande för att öka kännedomen hos allmän-
heten. Under året kommer vi skriva 

en gemensam debattartikel med 
närstående organisation/

organisationer. Förbundet 
bistår även distrikten i kon-
tak ter med media. BR:s 
vision ska genomsyra kom-
munikationen lokalt,  
regionalt och nationellt. 
Kännedomen om bygde-
gårdar och Bygdegårdarnas 

Riksförbund mäts för tredje  
gången via en marknads-

under sökning i januari.

Under året kommer vi att skapa  
en Facebook-grupp för bygdegårds-

föreningsaktiva där de kan utbyta erfaren-
heter och kunskaper. Vi kommer även att fortsätta 
arrangera webbinarier som riktar sig direkt till 
medlemmar. Distrikten erbjuds verktyg för och stöd 
i att hålla digitala möten.

Distrikt har möjlighet att arrangera webbredaktörs-
utbildning för BR:s hemsideslösning med kurs-
ledare från förbundet.  Kansliet erbjuder även 
support via webb, mejl och telefon. Distriktens 
hemsidesredaktörer kommer att personligen 
erbjudas coachning via webben. 

I tidskriften Bygdegården kommer vi att särskilt 
uppmärksamma demokratiåret med ett tema-
nummer för nummer 3. Debattartikel ska också 
tas fram som lyfter bygdegårdarnas roll för 
demokratin.

Kommunikation och påverkansarbete
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Behov och syfte
Bygdegårdsrörelsen samlar Sverige och bygde-
gården samlar bygdens folk, engagemang och  
verksamheter. Arbetet och planeringen inför nya  
programperioden är en prioriterad fråga och bygde- 
gårdarna arbetar för att alla tre nivåer tar plats och  
deltar i utformandet av strategier i kommande 
Landsbygdsprogram. Vidare behöver arbetet fort-
sätta med att lyfta fram BR som en betydelsefull 
aktör inom det landsbygdsutvecklande området 
och bygdegårdarnas mångfunktionella roll för att 
skapa lokala möjligheter till service, infrastruktur, 
krisberedskap och levande bygder. 

Mål
• Att riksförbundet tar en aktiv roll i framtagandet 

av det nya landsbygdsprogrammet och nationella  
strategier samt medverkar i Näringsdepartemen-
tets sakråd och referensgrupper inom området. 

• Att samtliga 24 distrikt är delaktiga i framtagandet 
av det nya landsbygdsprogrammet och Leader-
områdenas strategiarbete. 

• Att alla tre nivåer inom organisationen sprider 
kännedom om bygdegårdarnas roll som lands-
bygdsutvecklingsaktör till kommuner och 
regioner. 

• Att externt och internt synliggöra bygdegårds - 
rörelsens roll när det gäller  krisberedskaps-
arbete.

• Att riksförbundet söker ett externt projekt inom 
landsbygdsutveckling, med bygdegården som 
plattform för långsiktigt lokalt utvecklingsarbete.

• Att under kultur- och demokrativeckan 
erbjuda medlemsföreningarna koncept för att 
stärka sitt arbete med lokala demokrati- och 
utvecklingsfrågor.  

Metod
Riksförbundet deltar på sakråd och tar plats i forum 
kopplat till landsbygdsprogrammet, samt bedriver 
påverkansarbete mot näringsdepartementet. Vi 
arbetar aktivt för att ta plats i Jordbruksverkets, 

Tillväxtverkets samt SKR:s planering av kommande 
Landsbygdsprogram/Nationell strategi. Vi arbetar 
genom nätverket med bygdegårdsdistriktens 
kontaktpersoner för landsbygd och ger stöd till 
föreningar och distrikt i att delta i framtagandet 
av nya landsbygdsprogrammet. Vi ger verktyg, 
metod och färdiga skrivelser för att påverka och 
skapa inflytande. Föreningar och distrikt får stöd i 
att söka medel för landsbygdsutveckling i aktuellt 
landsbygdsprogram.

Vi ökar kommuners och regioners kännedom om 
bygdegårdarnas roll som landsbygdsutvecklande 
aktörer genom webbinarier för kommuner och 
regioner inom krisberedskap och servicepunkter. 
Metod, utbildning och material tas fram för att lyfta 
bygdegården som landsbygdsaktör och utveckla 
verksamhetsområden. Kontakten med statl iga  
myndigheter och organisationer inom krisbered-
skapsområdet fördjupas och en studiecirkel på 
temat tas fram till våra medlemsföreningar.

Vi utvecklar samverkan inom lokala utvecklings-
frågor för att nå fler målgrupper och stärka 
bygdegården som platsen för samverkan och 
som demokratistuga. Vi skapar möten, deltar på 
kunskapsträffar och konferenser inom området, 
för att skapa nätverk och påverkan. Bygdegården 
som plattformför att mötas, skapa utveckling och 
gemenskap är en viktig del i att visa vår roll som 
landsbygdsaktör och ett externt projekt på området 
söks. Vi deltar under kultur- och demokrativeckan 
genom ett koncept med metoder för praktisk lokal 
utveckling som föreningar kan testa som aktivitet 
under veckan, exempelvis hjälp att genomföra 
lokalekonomisk analys. 

Landsbygdsutveckling
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Behov och syfte
För att stärka och utveckla organisationen behöver 
riksförbund och distrikt verka tillsammans för 
samma mål. Distriktets roll som länk mellan 
natio nell och lokal nivå behöver tydliggöras, och 
distriktens valberedningar behöver stärkas. Fler 
människor ska kunna ta del av de möjligheter som 
bygdegårdsrörelsen ger och organisationen 
behöver bli bättre på att lyfta rörelsens 
styrkor och inkludera fler. För
bundet verkar för att fortsätta 
växa, både med etablering i 
fler kommuner och i antal 
medlemsföreningar. Bygde-
gårdsrörelsen vill vara en 
inkluderande och jämlik 
rörelse där fler får plats och 
behöver därför fokusera 
på att styrdokument imple-
menteras och omsätts till 
praktisk handling. 

Mål
• Att öka antalet bygdegårds-

föreningar i bygdegårdslösa kommuner 
med fem kommuner. 

• Att öka antalet bygdegårdsföreningar anslutna till 
riksförbundet. 

• Att under året nå 1000 personer med utbildnings-
satsningen om demokrati och ledarskap.

• Att utveckla arbetssätt för att ytterligare stärka  
relationerna mellan riksförbund och bygdegårds-
distrikten. 

• Att erbjuda föreningar och distrikt stöd under 
coronapandemin.

Metod
Att värva medlemmar i bygdegårdslösa kommuner 
genom uppsökande verksamhet tas upp på 
ordförande- och sekreterarkonferensen. Också att 
bjuda in icke-anslutna allmänna samlingslokaler 

till lämpliga nationella eller regionala event,  
exempelvis konstutställning eller försäkrings-
informa tion. En folder för medlemsnyttan ska tas 
fram och ett webbinarium om medlemsnyttan 
arrangeras med både befintliga och potentiella 
medlemmar som målgrupp. 

En utbildningssatsning inom demokrati och 
ledarskap ska genomföras för att stärka 

organisationen där utbildning för 
utbildare är modellen. Denna ska  

planeras i samverkan med  
Studie förbundet Vuxen-

skolan och våra ungdoms-
organisationer.

För att stärka kontakten 
med distrikten genomförs 
digitala träffar mellan 
FS-kontaktpersoner och 

respektive distriktskluster. 
Utifrån distriktens behov och 

önskemål utvecklas arbetssätt 
för att jobba mot gemensamma 

mål, stärka organisa tionen som  
helhet och implementera styrdoku-

ment. Genom att fokusera på distri kt ens 
valberedningar stärker vi distriktens organisation 
och föryngringsarbetet inom föreningar och 
dist rikt. En utbildningsstrategi tas också fram 
i samverkan med SV för att långsiktigt stärka 
folkbildning och Bygdegårdarnas Riksförbund som 
en lärande organisation. 

Coronapandemin har utmanat bygdegårdsrörelsen. 
Arbetet att ställa om verksamhet istället för att 
ställa in är fokus och föreningar och distrikt stöttas 
också i detta. Förutom omställning av verksamhet 
jobbar vi för att också stärka föreningarnas eko-
nomi genom externa krisstöd och återbäring på  
bygdegårdsförsäkringen. Förbundskansliets 
stödgrupp för corona ger stöd och information 
under pandemin till medlemmarna.

Organisationsutveckling
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Investeringar och underhåll

Behov och syfte
Bygdegårdarna ska vara funktionella och 
tillgängliga mötesplatser, därför  
är det viktigt med ett strukturerat 
och långsiktigt arbete för 
upprustning och investeringar 
i lokalerna. Många bygde-
gårdar har ett behov av 
renovering och att anpassa  
sina lokaler för sin verk-
samhet. Byggnaden ska  
vara tillgänglig för alla  
obero ende av funktions-
variationer.

Mål
• Att ytterligare 300 föreningar 

har genomfört ”Årlig genomgång av 
fastigheten” utöver de 377 som redan gjort 
det. 

• Att ytterligare 100 föreningar har genomfört 
åtgärder med anledning av ”Årlig genomgång av 
fastigheten” utöver de 339 som redan gjort det. 

• Att 60 föreningar ska söka investeringsbidrag från 
Boverket. 

• Att 35 föreningar ska söka tillgänglighets-
anpassnings bidrag från Boverket. 

• Att öka antalet föreningar med en utsedd 
kontaktperson för fastighetsfrågor från dagens 
487 stycken. 

Metod
Samtliga distrikt kommer besökas (fysiskt eller 
digitalt) för att ge information om Årlig genomgång 
av fastigheten, Boverkets bidrag och vikten av att 
utse kontaktpersoner för fastigheten. Den årliga 
konferensen med distriktens kontaktpersoner för 
fastighet genomförs med fokus på Årlig genomgång 
av fastigheten och erfarenhetsutbyte om funge-
rande metoder för att motivera föreningarna att  
använda materialet. En tydligare koppling mellan  

dokumentet till efterarbetet då föreningar certifie
rat sig som Säker föreningsgård ska också göras 
samt ett webbinarium där föreningarna får mer 

information och inspiration.

Informationsinsatser sker via nyhets - 
brev, hemsida och sociala medier  

till distrikt och föreningar kring  
investerings- och tillgäng-

lighetsanpassningsbidrag 
från Boverket. Vi erbjuder 
föreningar stöd och hjälp 
vid ansökningar. 

Vi tar fram och erbjuder 
medlemmar en erfaren-

hets bank kring andra 
användningsområden än 

traditionell bygdegårds-
verksamhet, exempelvis affärs

möjligheter i lokalen.

Miljö

Behov och syfte
Bygdegårdarnas Riksförbund ska underlätta och i 
nspirera föreningarna att arbeta för en långsiktigt  
hållbar verksamhet. Miljö- och hållbarhets-
anpassade lösningar vad gäller drift, underhåll  
Och materialval är nödvändiga. 

Mål
• Erbjuda ett hållbarhetsdiplom som knyter an 

till Agenda 2030 och de tre delarna ekonomisk, 
ekologisk och social hållbarhet.

Metod
En arbetsgrupp tillsätts som omarbetar dagens 
miljödiplom till ett hållbarhetsdiplom kopplat till 
Agenda 2030. Arbetsgruppen ska också ta fram 
implementeringsmodeller för lansering av det 
nya diplomeringsarbetet och för att motivera 
föreningar att diplomera sig.  

Fastighet
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Försäkring

Behov och syfte
Ett aktivt skadeförebyggande arbete med låga 
skadekostnader som följd utgör grunden för en 
varaktigt låg försäkringspremie. Vi behöver sprida 
kunskap och lyfta säkerhets och försäkringsfrågor 
på ett attraktivt och nutida sätt. Vi behöver 
mänsklig göra, exemplifiera och tydliggöra syftet 
med försäkringen och skadeförebyggande arbete. 

Mål
• Att ingen totalbrand inträffar.
• Att den totala skadekostnaden för övriga skador 

inte överstiger 2,4 miljoner. 
• Att hela det budgeterade investeringsbidraget om 

120 000 kr utnyttjas.
• Att ytterligare 100 föreningar blir certifierade som 

Säker Föreningsgård utöver de 115 föreningar 
som redan är det.

• Att sex distrikt genomför en egen aktivitet eller 
projekt med syfte att främja skadeförebyggande 
arbete bland föreningarna.

Metod
En konferens för kontaktpersoner för försäkring i 
distrikten genomförs tillsammans med Sveriges 
Hembygdsförbund under hösten. Kontaktpersoner 
och försäkringskansliet håller informationsmöte i 
distrikten för att öka medvetenhet om att förebygga 
skador. En särskild projektpott som distrikten 
kan söka medel från till egna aktiviteter införs. 
Från fonden avsätts även en pott att använda till 
konsulttjänster exempelvis inom juridik. 

Webbkursen och certifieringen Säker föreningsgård 
ger fördjupade kunskaper om skadeförebyggande 
arbete och för att bli certifierade ska föreningen 
uppfylla tio punkter som ger en bra grundsäkerhet 
i bygdegården. Vi har fortsätter fokus på att 
informera om Säker föreningsgård i alla tillgängliga 
kanaler så som Facebook, nyhetsbrev, tidskriften 
Bygdegården och träffar i distrikten. Föreningarna 
som blir certifierade blir belönade med återbäring 
på 20 procent av premien samt en självriskcheck. 
I materialet förtydligar vi att Årlig genomgång av 
fastigheten är ett bra metodmaterial för att efter 
genomgången certifiering ha ett systematiskt 
uppföljnings- och kvalitetsarbete för fastigheten. 
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Kultur

Behov och syfte 
Alla har rätt till kultur. Oavsett var du bor, vem du är 
och varifrån du kommer. Vi ska värna den rätten och 
arbeta för att kultur ska finnas tillgänglig över hela. 
I bygdegården ska det vara möjligt att både möta 
kultur och skapa egen, genom kulturverksamheten 
når vi också ut till nya målgrupper. Riksförbundet 
arbetar med inspiration, kunskapsspridande och 
påverkansarbete för att ge förutsättningar till den  
lokala verksamheten. 2021 är jubileumsår för 
demo  kratin. Demokratin har en given plats i den  
allmänna samlingslokalen och detta kommer speci-
fikt uppmärksammas under BR:s kulturvecka,  
vecka 43, som i år blir en kultur- och demokrati-
vecka. 

Mål
• Att samtliga distrikt ska ha en aktuell kultur-

strategi. 
• Att riksförbundet arrangerar programpunkter 

under BR:s Kultur- & demokrativecka.
• Att lyfta litteraturen och arbeta läsfrämjande.  

Metod
Med en tydlig strategi för kulturverksamheten 
i riksförbundet blir vi en tydlig part och kan 
lättare nå våra uppsatta mål. Detsamma gäller 
för distrikten och den regionala kulturstrategin. 
Vårt stöd till distrikten fortsätter för att aktuella 
regionala kulturstrategier ska finnas över hela 
landet. Vi kommer att uppmuntra distrikten 
att fortsätta de regionala kontakterna 
med de resurser som finns 
att tillgå – konsulenter och 
verksamhetsutvecklare 
inom olika konstområden 
samt de regionala kultur-
institutionerna. 

När demokratin firar 
100 år står vi också upp 
för alla människors lika 
värde. Vecka 43 blir därför 
detta år Bygdegårdarnas 
kultur- och demokrativecka. 
Föreningar och distrikt är som 
vanligt de som står för den stora 
verksamheten under dessa dagar. 
Men 2021 blir även riksförbundet en 

arrangör av arrangemang, föreläsningar och samtal 
under veckan – tillsammans kan vi då åstadkomma 
ett större nationellt genomslag.  

Under året söker vi externa medel för att återuppta 
det läsfrämjande arbetet med vårt projekt Det är 
väl ingen konst att läsa. Denna gång i en fördjupad 
version i två regioner som också ska kompletteras 
med en tydlig utvärdering och uppföljning. Läs-
främ jande lyfts också på ett generellt plan i riks
förbundets löpande kommunikation.

Konst

Behov och syfte 
Konsten har en självklar plats i den allmänna sam-
lingslokalen. Våra föreningar ska få tillgång till 
samtida konstverk av yrkesverksamma konstnärer. 
I bygdegården kan konsten komma människor 
nära när den finns att möta i vardagen. Genom 
konsten kan vi förstå oss själva och andra bättre. I 
mötet med andra kan konsten vara en ingång till ett 
samtal, utmana våra fördomar och skapa förståelse 
och tolerans till andra. 

Mål
• Att vandringsutställningen Vässa pennan ska 

användas och visas av föreningarna.
• Att erbjuda konstdepositioner till alla föreningar 

och specifikt till dem som renoverar sina 
fastigheter med exempelvis bidrag via Boverket. 

• Att genom Konst åt alla främja kvalitet och 
konstnärlig förnyelse.

Metod
Satiren har kommit på agendan i 

rent brutala sammanhang. Vårt 
stöd till yttrandefriheten blir 

en aktiv handling genom 
vår vandringsutställning 
Vässa pennan och 
de kompletterande 
arrangemang som 
genomförs. Med 
hänsyn till eventuella 

pandemirestriktioner 
så motiverar vi så 

många föreningar som 
möjligt att använda vår 

vandringsutställning.

Verksamhet
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När konstdepositioner görs i en förening gör det 
avtryck i lokalen och påverkar besökaren. Det här 
handlar om konstbildning i praktiken när hängning 
och samtal möts i en konkret handling. Från riks-
förbundet ges stöd, råd och kunskap kopplat till 
konsten och den praktiska handlingen i att hänga 
verken.

Konst åt alla är samlingslokalorganisationernas 
gemensamma verksamhet som stärker oss i vårt 
arbete för kvalitet och konstnärlig förnyelse. Vid 
utställningen ger vi en arena för regional konst  
i samarbete med den lokala föreningen i sam-
verkan med regionala resurser inom bild- och 
formområdet. 

Film

Behov och syfte
Bygdegårdarnas Riksförbund har stor potential 
att sprida film i hela landet, både genom biografer 
och andra visningsfönster. För att förverkliga 
detta behöver vi sprida kunskap och inspiration 
för att få fler föreningar att visa film och utveckla 
verksamheterna för att nå nya målgrupper.

Mål
• Att verka för att långsiktigt etablera fler digitala 

biografer, idag har vi 17 biografer.
• Att alla 17 biografer får stöd och inspiration för 

att utveckla biografverksamheten och nå nya 
målgrupper.

• Att öka antalet föreningar som visar film med 30 
stycken.

• Att erbjuda koncept kopplat till tre olika 
filmer med inriktning på barn och unga, varav 
ett koncept är kopplat till BR:s kultur- och 
demokrativecka.

• Att utveckla samverkan med regionala film
konsulenter med fokus på tre regioner.

Metod 
Informera och inspirera till filmvisningar både 
på biografer och andra visningsplatser genom 
konferenser, nätverksträffar, webbinarium samt i 
sociala medier och övriga kommunikationskanaler. 
Ta fram olika koncept kopplat till specifika filmer 
där vi erbjuder paketlösningar samt stöttar 
föreningarna i marknadsföring och publikarbete.

Stötta biograferna genom att samla funktionärerna 
på biografkonferens, filmdagar och digitala möten 
för att utbyta erfarenheter, kompetensutveckla och 
hitta samarbeten. Fördjupa samarbetet med regio- 
nala filmkonsulenter med fokus på tre regioner i 
samverkan med respektive biografer och bygde-
gårdsdistrikt.

Ungdom

Behov och syfte
Organisationen är i behov av föryngring på alla 
nivåer - föreningar, distrikt och riksförbund. För att 
vi ska nå våra mål behöver föryngring vara högt 
upp på agendan i alla sammanhang. Det kräver att 
förbund och distrikt visar vägen.

Mål
• Att öka antalet föreningar som tagit ungdoms-

diplom med 10 stycken.
• Att 12 föreningar söker verksamhetsutvecklings-

bidrag från Boverket.
• Att 10 distrikt har minst en ledamot under 30 år.
• Att utöka samarbetet med ungdomsmedlems-

organisationerna på riks- och distriktsnivå.
• Att 10 föreningar i varje projektomgång av Occupy 

bygdegården utvecklar sin verksamhet för barn- 
och unga.

• Att tre distrikt söker pengar för ungas organise-
ring kopplat till Bygdegårdarnas kultur- och 
demokrativecka.

Metod
De föreningar som har fått en ungdomscheck 
från Landsbygdslottens överskott samt de som i 
årsrapporteringen uppgivit att de har flera unga 
ledamöter utgör en bra grund för vidare kontakt. 
Dessa föreningar erbjuds stöd och uppmuntras till 
att söka boverksstöd och ta ungdomsdiplom. En 
översyn av ungdomsdiplomet ska ske i samverkan 
med unga engagerade inom organisationen. Syftet 
är att se över kriterierna och lägga upp en plan för 
att fler ska ta diplomet.

Kontaktpersonerna för ungdom i distrikten ska 
bjudas in till träffar om hur vi tillsammans kan 
jobba för att nå målen i verksamhetsplanen och 
Plan för föryngring. Distrikten ska även uppmuntras 
till en aktiv dialog med respektive valberedning där 
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de tillsammans arbetar för att föryngra styrelsens 
sammansättning. Genom att koppla samman 
distrikten med ungdomsorganisationer på regional 
nivå skapas möjligheter både för att utveckla verk-
samheten och att föryngra distriktsstyrelserna. En 
inspirationshelg för unga under 30 år ska arrange - 
ras för att skapa gemenskap och bygga ett nätverk  
av unga engagerade som kan ta plats i organisa-
tionen.

Projektet Occupy bygdegården syftar till att få igång 
mer barn- och ungdomsverksamhet som utgår ifrån 

föreningarnas barn och unga. Fram till sommaren 
2021 är Värmlands distrikt i fokus och under våren 
väljs ett nytt projektdistrikt som startas upp efter 
sommaren.

Ett koncept med fokus på ungas organisering ska 
tas fram för att kunna arrangeras under kultur- 
och demokrativeckan. Tre distrikt kommer att få 
stöttning i att söka projektmedel från MUCF för att 
genomföra detta.



Bygdegårdarnas Riksförbund
08–440 51 90

info@bygdegardarna.se
www.bygdegardarna.se
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