Bygdegårdarna samlar Sverige!
Ett stort tack för det gångna året! Ännu ett år har vi navigerat coronarestriktioner, men
under hösten har vi kunnat börja mötas och samlas fysiskt igen och många aktiviteter har
kommit i gång. Det har varit väldigt glädjande. Med fortsatt vaccinering hoppas vi att
bygdegårdarnas verksamhet ska kunna fortsätta 2022. Vi är en mötesplats för människor
och för föreningslivet. Under året har vi hunnit dela ut en andra omgång av det riktade
krisstödet samt medel till kulturarrangemang runt om i landet genom ÅterstartBygdegård,
som även får en fortsättning under 2022.
Bygdegårdarna är en hörnsten i svenskt kulturliv. Inom satsningen Konst åt alla har vi
cirka 4 000 konstverk och i princip samtliga konstverk finns i våra bygdegårdar.
Bygdegårdarna arrangerar föreställningar, konserter, författaraftnar, filmvisningar och så
mycket mer över hela landet.
Under valåret kan vi uppmärksamma våra viktiga lokaler lite extra. Utan demokratiska
möteslokaler runt om i landet är det svårt att hålla demokratin levande. Rent konkret
används även bygdegårdar som röstmottagningslokaler, vilket vi kommer att
uppmärksamma. Föreningslivet är också en skola i demokratiarbete och engagemanget
innebär gemenskap och utbyte.
En bygdegård är multifunktionell. Förutom till kulturarrangemang och som en del av
demokratin används våra lokaler används vid firanden och festligheter, många är de som
firar sitt bröllop eller annan högtidsdag i bygdegårdarna. Bygdegårdarna skapar
gemenskap och varma minnen. Många bygdegårdsföreningar är engagerade i den lokala
utvecklingen, närområdets utveckling och möjligheter. Vi i bygdegårdarna finns där även
vid samhälleliga kriser, bränder och strömavbrott. Vi är en del av den infrastruktur som
binder samman vårt land.
Årsmöte
Nytt år innebär att det är dags att planera inför årsmötet i er bygdegårdsförening. Här i
årsmötesutskicket hittar ni tips, information och material för att planera och genomföra ett
så bra årsmöte som möjligt. Använd gärna den föreslagna föredragningslistan till årsmötet
för att inte missa viktiga beslut som bör tas. Det är endast du (ordförande i föreningen)
som får detta brev per post, så se till att dela med dig av informationen till övriga i
styrelsen.
Årsrapportering
Senast den 15 mars varje år ska alla bygdegårdsföreningar årsrapportera. Det innebär att
fylla i uppgifter om föreningen, dess verksamhet, ekonomi och valda funktionärer.
Årsrapporteringen är viktig för att vi på förbundet ska kunna ge er relevant information.
Med rätt kontaktuppgifter når vi ut till rätt personer. E-postadresser är viktiga då
merparten av kommunikationen sker digitalt. Årsrapporteringen ger oss även möjlighet att
ta ut statistik för hela bygdegårdsrörelsen – en värdefull tillgång värdefull i vårt
påverkansarbete gentemot regering och andra beslutsfattare.
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