Medlemsnyttan

med Bygdegårdarnas Riksförbund (BR)
Organisation
• Rådgivning kring föreningsfrågor och möjlighet att erhålla normalstadgar för
bygdegårdsföreningen, mötesaffischer, hyreskontrakt, med mera.
• Ekonomisk rådgivning och aktuell information om skatter, deklarationer, arbetsgivaravgifter,
hyror, med mera.
Fastighet
• Råd och information om lämplig utformning av samlingslokaler.
• Tips och information om finansiering av drift och ombyggnad av bygdegård. Stöd vid
upprättande av ansökningshandlingar om statligt stöd för ny-, om- och tillbyggnader samt
tillgänglighetsanpassning.
• Råd angående drift och underhåll.
• Hjälp vid kontakter med stat och kommun i byggnadsärenden samt driftsfrågor.
• Information och stöd kring tillgänglighetsanpassning.
• Råd för det lokala miljöarbetet, miljöcertifiering av bygdegården enligt BR:s certifiering med
miljödiplom 1, 2 och 3.
• Erbjudande att köpa grön el till bra pris via Bondens El (LRF Samköp).
• Bygdegårdsförsäkringen bestående av grundförsäkring (ansvar, förmögenhetsbrott,
rättskydd och olycksfall), byggnadsförsäkring, verksamhetsförsäkring samt försäkring mot
skadedjursangrepp.
• Hjälp till ett aktivt skadeförebyggande och säkerhetshöjande arbete genom investeringsbidrag,
premierabatter, råd och stöd.
• Bygdegårdsförsäkringen telefonnummer: 0200–22 99 99.
Verksamhet
• Möjlighet att ta del av ett bra utbud av kulturaktiviteter som förbund och distrikt arrangerar i
nära samarbete med bland annat Studieförbundet Vuxenskolan.
• Erbjudanden om kulturutbud (teater, musik, konst, film) lämpliga för bygdegårdar.
BR samarbetar bland annat med Riksteatern, Amatörteaterns Riksförbund (ATR) och
Folkrörelsernas Konstfrämjande.
• Möjlighet att få god konst deponerad i bygdegården. Föreningen får behålla konsten så länge
den är medlem i BR.
• Rådgivning och service till bygdegårdsbiografer samt information hur alla bygdegårdar kan
arrangera öppna filmvisningar.
• Stöd och hjälp för ungdomsverksamhet.
• Information om och stöd för ansökan inom landsbygdsprogrammet och lokal utveckling.

Information
• Nyhetsbrev skickas via mejl med information i frågor som rör bygdegårdsföreningar cirka tio
gånger per år. Därutöver aktuell information via BR:s hemsida.
• Tidskriften Bygdegården utkommer med fyra nummer per år, en prenumeration ingår i
medlemsavgiften. Dessutom erhåller föreningens kassör och kulturansvarige tidningen.
• Möjlighet till marknadsföring av den egna bygdegården via bygdegårdsdistriktet och BR:s
hemsida med mera. Alla bygdegårdsföreningar får om så önskas en hemsida kostnadsfritt
via BR. Föreningen står dessutom med på förbundets hemsida www.bygdegardarna.se med
kontaktuppgifter.
• Teknisk support kring hemsida och sociala medier.
Utbildning
• Inbjudan till kommungrupps- och distriktsträffar för information och erfarenhetsutbyte.
• Utbildning av föreningsfunktionärer och medlemmar i bygdegårdsföreningar i frågor som
rör bygdegårdens arbete, bygdegårdens drift och förvaltning, föreningens ekonomi och
verksamhet som konst, film, program och kulturfrågor.
• Inbjudan till att då och då delta i digital utbildning så som e-studiecirklar och webbinarier.

Om Bygdegårdarnas Riksförbund
Förbundet leds av en ideell styrelse på 13 personer. Ordförande är Per Lodenius, Norrtälje.
Förbundskansliet finns på Stadshagsvägen 6, Stockholm med tio medarbetare.
Ur BR:s stadgar:

Bygdegårdarnas Riksförbund, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har till ändamål
att
vara riksorganisation för landets bygdegårdsföreningar och andra lokala föreningar som 		
driver en allmän samlingslokal,
att
främja föreningsdrivna allmänna samlingslokaler som erbjuder mötesplatser och värnar 		
mötesfriheten för alla som delar våra demokratiska värderingar,
att
genom aktiva insatser främja lokal utveckling och en decentraliserad verksamhet inom 		
kultur och andra angelägna områden i hela landet för att stärka bygders attraktionskraft,
att
i övrigt verka i enlighet med förbundets stadgar och styrdokument.
Bygdegårdsdistrikt
Förbundet är indelat i 24 bygdegårdsdistrikt som till största del följer länsgränserna. Distriktet leds
av en ideell styrelse och har inom styrelsen utsedda ansvarsområden. Distrikten ger råd och service
till föreningarna samt arrangerar nätverksträffar och kurser. Se distriktens hemsidor.
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