Ungdomsdiplom

Använd
foldern som
ansökningsblankett!

Med Ungdomsdiplom kan ni:
visa upp att ni arbetar
aktivt för barn och unga.

vara en förebild för
andra föreningar.

använda diplomet i er kommunikation
med bidragsgivare och beslutsfattare.

Det här krävs för att ta Ungdomsdiplom:
• Föreningen uppfyller alla obligatoriska punkter.
• Föreningen uppfyller minst tre av tilläggspunkterna.

Obligatoriska punkter
Årsmöte
Alla medlemmar oavsett ålder har rösträtt på årsmötet.
Föreningen erbjuder medlemmarna en introduktion i hur
årsmötet går till för att alla ska kunna hänga med.
Kallelsen till årsmötet går ut i minst tre olika kommunikations
kanaler.
Vilka?

Uthyrning

Föreningen har ingen åldersgräns för att hyra bygdegården.
Personer under 18 år får hyra med målsmans ansvar.
Föreningen använder sig av ett tydligt hyresavtal (Använd gärna
Bygdegårdarnas Riksförbunds mallar).
Föreningen har ett rabatterat pris för uthyrning till ungdoms
föreningar.
Hur ser rabatten ut?

Verksamhet

Föreningen finns och är tillgänglig på sociala medier.
20 procent av föreningens aktiviteter eller minst sex aktiviteter
per år riktar sig till barn och unga. Aktiviteterna ska vara öppna
för allmänheten.
Vilka?

Styrelsen
Två ledamöter är under 30 år.
En kontaktperson för ungdomsfrågor är utsedd i styrelsen.
Styrelsemöten ligger på tidpunkter som gör det möjligt för alla
att delta.
Styrelsen har en metod för att alla ska komma till tals under
styrelsemötena och arbetar aktivt för att skapa en god stämning
i styrelsen.
Beskriv hur ni gör:

Tilläggspunkter
Samarbeten
En aktiv ungdomsförening finns i bygdegården (såsom Vi Unga,
Sverok, idrottsförening, 4H, med flera).
Föreningen har samarbete med skola, fritids, förskola eller
organisationer som har verksamhet för unga.

Utrustning
Bygdegården erbjuder Wi-Fi.
Bygdegården har tillgång till teknik såsom projektor och ljud
system.
Bygdegården har tillgång till brädspel, leksaker och pysselmaterial.
Bygdegården har en barn- och ungdomsanpassad utemiljö,
exempelvis lekplats, skateboardramp, fotbollsmål, pulkabacke
med mera.

Föreningsarbete
Det finns andra sätt att engagera sig i föreningen förutom att
vara invald i styrelsen.
Föreningen erbjuder funktionärerna utbildningar såsom
föreningskunskap eller arrangörskap.
Årsmötet innehåller en rolig aktivitet, kulturinslag eller liknande
som kan tilltala alla åldrar.

Ansök om Ungdomsdiplom så här:
• Kryssa för de punkter ni uppfyller och fyll i
svaren på frågorna.
• Använd arbetsmaterialet som stöd (finns på
www.bygdegardarna.se/materialbank/ungdom).
• Fyll i kontaktuppgifterna nedan.
• Skicka till info@bygdegardarna.se eller
Bygdegårdarnas Riksförbund,
Stadshagsvägen 6, 112 50 Stockholm
och märk kuvertet med Ungdomsdiplom.
• Efter godkännandet skickas
ett inramat diplom att sätta
upp i bygdegården.
Diplomet är giltigt i tre år.

Sökande förening:
Namn på sociala medier:
Kontaktperson:
E-postadress:
Telefonnummer:

