Kompetensutveckling och utbildning

Medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund erbjuds flera olika sätt till kompetensutveckling
och föreningsutveckling:
Både riksförbundet och distrikten genomför träffar och föreläsningar med föreningar som
målgrupp. Bygdegårdarnas Riksförbund samverkar också med Studieförbundet
Vuxenskolan, som erbjuder ett stort antal studiecirklar för föreningar. Förutom att många
utbildningar finns digitalt, kan föreningar ta kontakt med sitt lokala studieförbund och
skräddarsy utbildningar som passar era behov. De lokala avdelningarna arrangerar också
grundläggande kurser för förtroendevalda inom styrelsearbete.

Studiecirkeln Motivera Ideella

Bygdegårdarnas Riksförbund har tillsammans med SV tagit fram en studiecirkel för att
stärka arbetet med hur vi får fler engagerade och tar hand om engagemanget inom
föreningen.
Studiecirkeln bygger på boken Motivera Ideella av Aron Schoug och fokuserar på ideellas
behov och drivkrafter. Cirkeln är uppdelar i fyra träffar som kan genomföras digitalt och
fysiskt, där den första träffen går igenom hur ett digitalt möte kan genomföras. Tre
efterföljande träffar tar upp olika delar av boken såsom livspusslet, sakfrågor,
gruppdynamik och beslutsprocesser.
Träffarna kan genomföras digitalt eller fysiskt, under årets styrelsemöten, som öppen
studiecirkel tillsammans med era medlemmar eller andra bygdegårdsföreningar. Kontakta
ert lokala SV kontor för att sätta i gång att stärka engagemanget!
Studiecirkeln Motivera ideella hittar ni under fliken Föreningsarbete – Utbildning och
konferens på www.bygdegardarna.se.

Utbildnings- och inspirationsdagar

Behöver engagemanget i er bygdegårdsförening få en energiinjektion och en skjuts
framåt? Håll utkik efter inbjudan till en utbildnings- och inspirationsdag i en bygdegård
nära er!
På utbildnings- och inspirationsdagen kommer ni att få analysera era föreningars styrkor
och utmaningar, utbyta idéer och lösningar med andra bygdegårdsaktiva, och sedan ta
fram en handlingsplan som ni kan ta med er i det fortsatta arbetet. Allt under ledorden
inkludering, ledarskap, demokrati och engagemang. Dagen leds av engagerade
medlemmar som under hösten har utbildats till föreningsutvecklare med uppgift att lära ut
metoder för att lyfta engagemanget i bygdegårdsföreningar över hela landet.
Ta kontakt med ert bygdegårdsdistrikt för information om kommande utbildnings- och
inspirationsdagar och ta chansen att utveckla er förening tillsammans med andra!
Utbildningssatsningen hittar ni under fliken Vår verksamhet på www.bygdegardarna.se.

