Underlag för årsrapportering
Här kan du se de frågor som finns i årsrapporteringen och ta fram uppgifterna
innan du börjar fylla i dem digitalt. Här finns länken till den digitala rapporteringen:
www.bygdegardarna.se/foreningsarbete/foreningsuppgifter-och-arsrapportering
Vid frågor kontakta BR:s kansli på 08–440 51 90 eller info@bygdegardarna.se

Uppgifter om föreningen och bygdegården
Organisationsnummer:

Föreningen heter:

Bygdegården kallas:

Föreningsform:
Ideell förening
Ekonomisk förening
Stiftelse
Bygdebolag (aktiebolag SVB)

Föreningstyp (bocka för det alternativ som stämmer bäst in):
Byförening
Bygdeförening
Bygdegårdsförening
Bystuga
Hembygdsförening
Hembygdsgille
Idrottsförening
Intresseförening
Samhällsförening
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Adress:

Postnummer:

Postadress:

Kommun:

Telefon:

E-post:

Bank:

Clearingnummer:

Kontonummer:

Bankgiro:

Plusgiro:

Uthyrning telefonnummer: *

Uthyrning e-post: *

*Visas på visitkortssidan för föreningen på BR:s hemsida. Något av fälten måste fyllas i.
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GPS-koordinater
Om du skriver in koordinaterna korrekt visas bygdegårdens läge på kartan på BR:s hemsida.
Så här gör du: För att ta fram bygdegårdens GPS-koordinater gå till Hitta.se och gå till den
plats där bygdegården ligger. Klicka sedan på
längst ned i högra hörnet. Flytta symbolen
till rätt plats och skriv in latitud och longitud enligt WGS84 decimal (lat, lon) nedan.

Latitud
Longitud

Hemsidesadress (vid ändring av adressen till föreningens hemsida, ring eller mejla BR)

*Antal uthyrningsbara salar/rum i bygdegården:
(Det innebär alla salar, rum, lokaler som är bokningsbara för verksamhet, både vad gäller
tillfällig uthyrning eller fasta hyresgäster. Har föreningen en stor sal som kan delas av med
vikvägg kan det räknas som två salar om det går att hyra ut de båda salarna samtidigt.)

Senast antagna stadgar år?
Hur många kvadratmeter är bygdegården?
Hur många kvadratmeter är tomten?
*Äger föreningen fastigheten (tomten)

Ja

Nej

*Äger föreningen huset (bygdegården)

Ja

Nej

Fastighetsbeteckning
Byggnadsår
Byggd som (ex. skola, församlingshem, bygdegård, etc)
Blev bygdegård/samlingslokal år
Avlopp

Kommunalt

Enskilt

Vatten

Kommunalt

Enskilt

Uppvärmning
Huvudtyp:
Komplement:
*Obligatoriskt
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Följande information kommer att visas på visitkortssidan för föreningen på BR:s
hemsida:
Max antal besökare i lokalen:
Max antal personer sittandes vid bord

Stora salen:
Lilla salen:

Kök
Matservis för antal personer:
Kaffeservis för antal personer:
Tillagningskök

Ja

Nej

Restaurangdiskmaskin

Ja

Nej

Digital projektor (biograf)

Ja

Nej

Projektor

Ja

Nej

Projektorduk

Ja

Nej

Ljudanläggning

Ja

Nej

Fiber/bredband

Ja

Nej

Wifi

Ja

Nej

Tillgänglighetsanpassad entré

Ja

Nej

Tillgänglighetsanpassad WC

Ja

Nej

Hörslinga

Ja

Nej

Tillgänglig övervåning

Ja

Nej

Övervåning
finns ej

Tillgänglig parkeringsplats

Ja

Nej

Parkering
finns ej

Tillåter ni övernattning i bygdegården
(efter godkännande från räddningstjänsten)

Ja

Nej

Finns hjärtstartare i bygdegården

Ja

Nej

Finns reservaggregat i bygdegården

Ja

Nej

Scen
Bredd antal meter:
Djup antal meter:
Film och media

Tillgänglighet
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