Demokratisatsning

Under hela 2021 firas att lika rösträtt för män och kvinnor fyller 100 år, ett demokratitema
som Bygdegårdarnas Riksförbund kommer uppmärksamma genom vår egen Kultur- och
demokrativecka, vecka 43, då vi även uppmanar våra medlemsföreningar att arrangera
aktiviteter på temat.
Redan under våren startar vår utbildningssatsning inom demokrati och ledarskap för hela
bygdegårdrörelsen! Det finns en efterfrågan på kunskap om hur föreningar kan stärka sig
och sin roll i bygden. Bygdegårdarnas Riksförbund satsar därför på att lyfta bygdegårdsrörelsen och dess medlemmar som den demokratiska mötesplatsen i lokalsamhället.

Till utbildningssatsningen söker vi utbildare:

Vill du få möjlighet att utveckla dina kunskaper i att utbilda? Vill du leda en föreningsutveckling inom bygdegårdsrörelsen?
Genom konceptet utbildning för utbildare kommer du få möjlighet att utveckla kunskaper
i föreningsutveckling och hur föreningars roll i lokalsamhället kan stärkas. Som utbildare får
du sakkunskaper med dig inom ledarskap och demokrati, samt kunskap om hur
utbildningen läggs upp och genomföras på ett pedagogiskt sätt. Du får sedan ett uppdrag
att utbilda lokala föreningar och inspirera till handling. Låter det intressant? Då är du
välkommen att ansöka om en utbildningsplats!
bygdegardarna.se/var-verksamhet/demokratiaret-2021
bygdegardarna.se/foreningsarbete/utbildning-och-konferens/demokrati-och-ledarskap

Studiecirklar för bygdegårdsföreningar

Behöver er förening utvecklas, hitta nya former för att engagera fler eller få mer
kompetens om hur ni driver projekt? Bygdegårdarnas Riksförbund samverkar med
Studieförbundet Vuxenskolan, som erbjuder ett stort antal studiecirklar för föreningar.
Förutom ett flertal digitala utbildningar, kan föreningar ta kontakt med sitt lokala
studieförbund och skräddarsy utbildningar som passar era behov. Lokala studieförbundet
arrangerar också grundläggande kurser för förtroendevalda inom styrelsearbete.

Kommer snart: Studiecirkeln ”Motivera Ideella. Om hur vi kan får fler att bli engagerade”
en studiecirkel utvecklad från boken Motivera Ideella av Aron Shoug.
Läs mer: bygdegardarna.se/foreningsarbete/utbildning-och-konferens

Webbinarium: Vet ni vad som ingår i ert medlemskap?

Den 27 januari anordnar Bygdegårdarnas Riksförbund ett webbinarium där vi går igenom
vilka möjligheter er förening kan få genom medlemskapet. Webbinariet passar både nya
medlemmar och medlemmar som vill få en uppdatering om medlemskapet.

Vi kommer ta upp:
•
•
•
•

Medlemsförmåner
Verksamhet och föreningsutveckling
Stöd för investeringar och verksamhetsutveckling
Försäkring

Läs mer: bygdegardarna.se/var-verksamhet/kalendarium
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