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2021 har återigen varit ett intensivt år med utma - 
ningar. Coronapandemin har även detta år inne-
burit restriktioner och social distansering under en 
stor del av året. Det har i många fall omöjliggjort 
fysiska verksamheter i våra bygdegårdar. Inställ da 
evenemang och avbokningar ger stora inkomst-
bortfall för våra medlemsföreningar. 

Vi kan samtidigt konstatera att pandemin har inne-
burit ett digitalt kompetenslyft och vi har under 
året genomfört mängder av digitala aktiviteter för 
att bibehålla engagemanget i bygdegårdsrörelsen. 
De tillfälliga lättnaderna av restriktioner under 
hösten innebar att vi trots allt kunde samlas till en 
Nationell träff för att bland annat diskutera våra 
långsiktiga mål. Det var ett viktigt tillfälle att åter få 
träffas och tillsammans lära oss mer och utveckla 
bygdegårdsrörelsen.

Under året har vi arbetat offensivt med påverkans - 
arbete. Både själva och i samarbete med Folket hus  
och parker och Våra gårdar genom Samlingslokals-
orga nisa tionernas samarbetskommitté (Samsam). 
Kontakter har tagits med både politiker och myn-
digheter på alla nivåer. Även via media har vi visat 
att vi finns. Vi ser att vårt arbete ger resultat och 
både riksdag och regering har uppmärksammat 
bygdegårdsrörelsen. Bland annat fattades under 
året beslut om riktat krisstöd.  

Även om 2021 till stor del har varit ett annorlunda 
år präglat av pandemin så ser vi hur engagemanget 
i bygden, i bygdegården och i vår organisation 
fortsätter att vara stort. Vi har aldrig varit fler 
bygdegårdsföreningar än nu! Det bådar gott inför 
framtiden när verksamheten åter kan öppna upp 
igen efter pandemin. Jag har sagt det förut och det 
tål att upprepas: Bygdegårdarna samlar Sverige!

Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till 
alla förtroendevalda och vår personal för ert 
engagemang!

Förbundsordförande har ordet

Per Lodenius  
Förbundsordförande

Omslagsbilder från högst upp till vänster och sedan medsols:
Konstutställning i Hörvik-Krokås bygdegårds fönster. Foto: Lars Nilsson

Foodtruck på besök vid Kungsåra bygdegård. Foto: Emma Rundgren

Årsmöte utomhus vid Boalts bygdegård. Foto: Linda Balte Nilsson

Foto: Karin Walden Egholt



4

Vi är landets största riksorganisation för före-
ningsdrivna allmänna samlingslokaler, som är 
öppna för alla med demokratisk värdegrund. 
Bygdegårdarnas Riksförbund är partipolitiskt och 
religiöst obundet. 

Bygdegårdarna är en hörnsten i svenskt kultur - 
liv. Bygdegårdarna erbjuder teater, film, dansupp-
visningar, konserter och andra kulturyttringar till 
människor i hela landet. I bygdegårdarna möts 
den ideella och professionella kulturen, opera och 
dansband, riksteater och bygdespel. 

Bygdegårdarna är en stark resurs för civilsamhället 
och en del i vår demokratiska infrastruktur. I många 
bygdegårdar sker överläggningar och samtal om 
angelägna frågor i närområdet, oavsett om det rör  
detaljplaner eller lokala beredskapsplaner. Bygde-
gårdarna används även vid skogsbränder, elavbrott 
och vid eftersök av försvunna personer. När försva-
ret ökade sin försvarsförmåga på Gotland sov 
sol da terna i bygdegårdar. Under pandemin har 
bygdegårdar använts som lokaler för vaccinationer. 
En del bygdegårdar är röstmottagningsställen vid 
allmänna val.

Förbundsstämman 2018 antog vision och lång-
siktiga mål för riksförbundet. Bygdegårdarnas 
verksamhet syftar till att uppnå visionen: 

”Bygdegårdarna samlar Sverige. Vi är en öppen 
folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygde-
gårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka 
bygden och dess människor – nu och i framtiden.”

De fyraåriga visionsmålen som verksamheten 
planeras utifrån är: 

• Bygdegårdsrörelsen är en välkänd och respek-
terad samhällsaktör. 

• Bygdegårdarnas blir fler, med en ännu bättre 
spridning över landet. 

• Bygdegårdarna är funktionella och tillgängliga 
mötesplatser. 

• Bygdegårdarnas verksamhet når fler målgrupper. 

Om bygdegårdsrörelsen
Bygdegårdarnas Riksförbund (BR) samlar 1 452 
bygdegårdsföreningar. Bygdegårdsrörelsen är  en 
växande folkrörelse. Medlemstalet vid årets slut var 
1 452 medlemsföreningar vilket innebär en ökning 
med åtta föreningar jämfört med föregående 
årsskifte. 24 000 personer är medlemmar i bygde-
gårdsrörelsen. 

Antalet kommuner med bygdegårdar är 250 av 290  
kommuner, målet med ökning av fem kommuner 
nåddes inte. Bygdegårdsdistrikten Stockholm, 
Jönköping, Södra Kalmar, Dalarnas, Gävleborg, 
Västernorrland och Norrbotten ökade i medlems-
antal under året.  

Bygdegårdsrörelsen är en rörelse där alla nivåer 
ska kunna mötas. För att stärka relationerna mellan 
riksförbund och bygdegårdsdistrikten arrangerades 
tre distriktsträffar under året med samtal- och 
erfaren hetsutbyte mellan förbundsstyrelse och 
distrikt.

Förbundsstämma, som genomförs vartannat år,  
är organisationens högsta beslutande organ. 
Förbundsstyrelsen utses av stämman och med-
lemsorganisationer. Förbundsstyrelsen har 
utsett fyra råd för att utveckla riktade områden: 
Fastighets- och försäkringsrådet, Konst- och 
kulturrådet, Ungdomsrådet och Landsbygdsrådet. 
Råden är förbundsövergripande och består av 
förtroendevalda från förbundsstyrelsen och 
distriktsstyrelserna, även företrädare för enskilda 
medlemsföreningar kan ingå. 

Förbundet består av 24 distrikt med egna distrikts-
styrelser, som genomför distriktsstämmor årligen. 

Förbundets kansli är beläget på Stadshagsvägen 6  
på Kungsholmen i centrala Stockholm. Vid kansliet 
arbetar tio tjänstepersoner. Bygdegårdarnas 
Riks förbunds kansli sprider kunskap om nyttan 
med bygdegårdar för samhället samt stöttar sina 
medlemsföreningar i deras arbete. Förbundet 
arbetar med att bilda opinion och påverka besluts-
fattare för att skapa goda förutsättningar för bygde-
gårdar och levande landsbygder.

Ändamål 
Bygdegårdarnas Riksförbund har enligt stadgarna 
som 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. 

Bygdegårdarna samlar Sverige
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Åtta medlemsorganisationer
• Lantbrukarnas Riksförbund
• Centerpartiet
• Centerkvinnorna
• Centerpartiets Ungdomsförbund
• Studieförbundet Vuxenskolan
• Förbundet Vi Unga
• Riksförbundet Sveriges 4H
• Jordbrukare-Ungdomens Förbund

Axplock från media under året
Bygdegårdarnas Riksförbund har fått uppmärk-
samhet i lokala och regionala medier under året. 

• I Sveriges Radio P4 Dalarna togs distriktets 
medlemsökning upp. 

• Förbundsordföranden blev intervjuad i ett inslag 
om Blå Wingen och ungdomsverksamhet i P4 
Uppland. 

• Utomhusbioturnéerna i Stockholms län och 
Gävleborg som förbundet organiserade fick 
mycket uppmärksamhet. 

• När vandringsutställning Vässa pennan visades 
i Ekeby bygdegård, på Sörmlands museum och 

Hästholmens bygdegård rapporterade både radio 
och tidningar. 

• Förbundschef intervjuades i P4 Västra Götaland 
angående antidemokratiska organisationer som 
vill hyra bygdegårdar.

• Det riktade krisstödet som delades ut i oktober 
ledde till media på flera ställen i landet. 

• Hästholmens bygdegård uppmärksammades 
även när de blev Årets bygdegårdsförening 2021. 

• Bygdegårdarnas Riksförbund har också nämnts i 
samband med kulturarrangemang som fått stöd 
genom ÅterstartBygdegård, medel som förbundet 
fått genom Statens kulturråd att dela ut till 
föreningarna, vid många tillfällen. 

Bygdegårdsrörelsen syns
Tidskriften Bygdegården är en viktig kanal för att 
nå ut till alla medlemmar och andra intressenter 
för visa upp allt som händer i bygdegårdsrörelsen. 
I fjärde numret intervjuades Tousin ”Tusse” Chiza 
som uppträdde på Ransta Nästa bygdegård när han 
var 14 år. Tidskriften kommer ut med fyra nummer 
per år i en upplaga om 5 500 exemplar.
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Med allmän samlingslokal avses (i förordningen 
2016:1367 om bidrag till allmänna samlings lokaler) 
en lokal som på en ort hålls öppen och  
tillgänglig för föreningslivets möten, studieverk-
samhet, kulturell verksamhet, förströelse, fri-
tids sysselsättning eller någon annan liknande 
verksamhet. 

Den första bygdegården uppfördes i Ås, Småland 
1919 - 1920 för ändamålet att vara en samlingslokal 
för hela bygdens befolkning. Under åren har mer 
än 400 fastigheter byggts för att fungera som 
bygde gårdar. Andra bygdegårdar har från början 
varit något helt annat till exempel, skolhus, 
militärbaracker, nykterhets-/frikyrkolokaler eller 
andra typer av fastigheter med lokaler lämpliga 
som allmänna samlingslokaler. 

Idag är vi 1 452 medlemmar i Bygdegårdarnas 
riksförbund lokaliserade över hela Sverige.

Bygdegårdsrörelsen i siffror (från 2020):
• omfattar drygt 500 000 kvadratmeter lokalyta 

över hela Sverige (motsvarande 8 300 större 
tvårums lägenheter)

• har ett försäkringsvärde på cirka 12,5 miljarder 
kronor

• 1 172 regelrätta scener, övriga lokaler har 
utrymme för mindre scenisk verksamhet

• över 80 procent av lokalerna är tillgänglighets-
anpassade med entré, RWC och handikapp-
parkering.

• 60 procent av bygdegårdarna har möjlighet till 
filmvisning 

Våra allmänna samlingslokaler

Gideå Bygdegårdsförening (Örnsköldsvik) 
medlem nr 1075
Gideågården har 3 600 kvadratmeter lokalyta 
och omfattar biograf, gym, gymnastiksal, café, 
fritidsgård, närarbetsplatser och skola/förskola.

Årås Kvarn Bygdegårdsförening (Ulricehamn) 
medlem nr 1077.
Kvarnen byggdes i början av 1930-talet och 
var i drift fram till slutet av 1940-talet. Efter 
många års förfall köptes byggnaden av den då 
nybildade bygdegårdsföreningen Årås Kvarn 1983. 
I bottenvåningen finns ett kafé/pub På andra 
våningen finns en matsal och på tredje våningen 
finns en festlokal för 120 personer.

Sanda, Harg Bygdegårdsförening (Östhammar) 
medlem nr 837
Byggnaden från förra sekelskiftet var från början ett 
länsmanshemman. Efter att ha fungerat som skola 
byggdes lokalerna om till bygdegård 1952 med scen 
och plats för 60 personer sittande.
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Blekinge: 18 (18)

Södra Kalmar: 38 (37)

Norra
Kalmar:
10 (10)

Östergötland: 39 (40)

Södermanland: 28 (28)

Stockholms län: 64 (62)

Örebro län: 29 (29)

Värmland: 119 (119)

Dalarna: 108 (106)

Jämtland: 91 (91)

Västernorrland: 63 (61)

Västerbotten: 82 (83)

Norrbotten: 95 (94)

Uppsala: 81 (81)

Gävleborg: 63 (61)

Västmanland: 37 (37)

Gotland: 60 (60)

Skåne: 56 (56)

Kronoberg: 38 (39)

Halland: 68 (68)

Sjuhärad: 54 (54)

Jönköpings län: 39 (38)

Västra: 81 (81)

Skaraborg: 91 (91)

Bygdegårdarna finns i hela landet
24 bygdegårdsdistrikt med totalt 1 452 bygde-
gårdsföreningar. Antalet föreningar vid årsskiftet 
2021/2022 (föregående årsskifte inom parentes).

Sverige: 1 452 (1 444)

Nickebo IK i Kalmar kommun, med sitt klubbhus, 
är en av de nya medlemsföreningarna 2021. ”Vår 
klubblokal används flitigt av föreningen och hyrs 
ut till privatpersoner och andra föreningar och 
företag. Lokalen är en naturlig samlingspunkt här 
på landsbygden för både stora och små” säger 
Alexandra Algotsson, sekreterare i Nickebo IK.  
Foto: Alexandra Algotsson
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Fastighetsförvaltning- och 
utveckling 
Bygdegårdarnas Riksförbunds kansli har under 
året gett stöd till medlemsföreningar i fastighets- 
och investeringsfrågor. Digital träff för distriktets 
kontaktpersoner för fastighet genomfördes 4 maj. 
Materialbanken kompletterades med hyreskontrakt 
för bostadslägenhet. I takt med ökat intresse för 
arbetsplatser togs rekommendationer fram och 
hemsidan uppdaterades med information kring 
uthyrning av arbetsplatser. 

I föreningarnas årsrapportering för 2020, där 
581 föreningar lämnade svar på frågan om de 
genomfört Årlig genomgång av fastigheten, 
svarade 367 (10 färre än 2019) föreningar att de 
genomfört genomgången. Därmed har målet om 
250 föreningar nåtts med råge. Av dessa föreningar 
har 300 (39 färre än 2019) angivit att de utfört 
åtgärder med anledning av genomgången. Målet 
var 100 föreningar. Antalet föreningar som anmälde 
kontaktperson för fastighetsfrågor ökade till 530 
(en ökning med 43 föreningar), vilket betyder att 
målet att öka kontaktpersoner för fastigheter har 
uppnåtts. 1 398 föreningar anmälde kontaktperson 
för uthyrning.

Arbetsårets ansökningar till Boverkets investerings-
bidrag och/eller tillgänglighetsbidrag fördelade sig  
så att av totalt 239 insända ansökningar till  
Boverket kom 77 eller 32 procent från Bygde-
gårdarnas Riksförbunds medlemmar. 2020 var  
bygdegårdarnas andel av totalt inkomna ansök-
ningar 27 procent. Det uppsatta målet för 2021 var  
60 för investeringsbidrag och 35 för tillgänglighets-
bidrag. Se bilaga 1 för de föreningar som tilldelades 
medel från Boverket 2021.

Tre föreningar i Stockholms läns bygdegårdsdistrikt 
har med stöd av kansliet arbetat för att bygga eller 
etablera nya bygdegårdar och två har ansökt om 
medel från Boverket för detta.

Tre webbinarier för medlemmar har genomförts 
kring ansökningsförfarandet för Boverkets 
investeringsbidrag. Årets samverkansmöte 
med Samsam och Boverket – ”Boverksresan” – 
arrangerades av kansliet som ett digitalt möte 4 
oktober.

Hemsidan har uppdaterats med information om 
fiberinstallation och bredbandslösningar.

Under året har ett fåtal föreningar, Hörsne och 
Ekeby på Gotland samt Åsgarn och Sifferbo i 
Dalarna, kunnat besökas. Dessutom besöktes även 
styrelserna i dessa distrikt. 

Hållbarhetsdiplom tar form
Bygdegårdarnas Riksförbunds kansli har under 
året gett stöd till medlemsföreningar i miljö- och 
hållbarhetsfrågor. En digital träff för distriktets 
kontaktpersoner för miljö genomfördes 5 maj. 
Förbundsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp för att ta 
fram ett hållbarhetsdiplom. Gruppen har genom fört 
fem arbetsmöten under året och förbundsstyrelsen 
har informerats vid två tillfällen om gruppens 
arbete. 

Miljöstipendiet delades ut på nationell träff 
till Södra Färs Bygdegårdsförening, Solvalla. 
Föreningen har i mer än femton år konsekvent 
arbetat med miljöfrågor och har utvecklat 
fastighetens energiförsörjning med jordvärme 
och solpaneler. I utemiljön har föreningen skapat 
möjligheter för alla till aktivitet och gemenskap 
med långsiktighet.

Under året har ett Miljödiplom 2 och ett 
Miljödiplom 3 delats ut och vid årsslutet gällde 
följande:

• 79 aktuella miljödiplom varav diplom 1: 58, 
diplom 2: 13 , diplom 3 st: 8 (mål: minst 135 
föreningar har ett giltigt miljödiplom vid årets 
utgång)

• 15 av 24 distrikt hade aktuella miljödiplom 
(mål: i alla distrikt minst en förening med giltigt 
miljödiplom) 

I föreningarnas årsrapportering för 2020 angav 152 
föreningar kontaktperson för miljö.
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Hemsidan uppdaterades med information om sol-
energifrågor och en broschyr om sol-el togs fram 
för distribution till distrikten och nedladdning från 
hemsidan.

Bygdegårdsförsäkringen skyddar 
Alla föreningar är anslutna till Bygdegårds-
försäkringen, som vid årets slut omfattade en 
yta om 445 512 kvadratmeter trähus och 57 899 
kvadratmeter stenhus. Totalt var dessa byggnader 
försäkrade för 12,5 miljarder kronor. De anslutna 
föreningarna hade tillsammans 971 uthus som var 
mindre än 51 kvadratmeter, 217 uthus mellan 51 
och 100 kvadratmeter och 104 uthus större än 100 
kvadratmeter. Lösegendomen var försäkrad för 717 
miljoner kronor. Den totala försäkringspremien 
uppgick till drygt 10 miljoner kronor efter avdragna 
rabatter.

Vid årsskiftet hade 75 skador anmälts, och den 
beräknade ersättningen uppgick till 8 136 000 
kronor. Det är det sämsta skadeutfallet 
sedan 2013, vilket till största del beror på den 

anlagda totalbrand som drabbade en förening 
i Västernorrland. Den reserverade ersättningen 
för vattenskador ligger också högre än snittet 
de senaste åren. Dyrast är skadorna på 
avloppsledningar samt frysskador. Inträffade 
inbrott och naturskador håller sig på en normal 
nivå.

Länsförsäkringar Halland har under 2021 utbetalat 
skadebonus på 1,2 miljoner kronor för skadeåret 
2020. LF Halland har också lämnat återbäring till 
alla sina kunder, vilket för BR innebar 1,8 miljoner 
kronor. Skadebonus och återbäringen har använts 
för att lämna återbäring till föreningarna med 15 
procent av inbetald försäkringspremie för 2021 
samt avsatts för att kunna lämna återbäring även 
för 2022.  

Under året har 135 279 kronor betalats ut till 
föreningar för brand- och inbrottslarm samt 
vattenfelsbrytare. Avdragen säkerhetsrabatt har 
ökat från 9,93 procent till 10,18 procent. Möjlig 
maximal säkerhetsrabatt är 30 procent.

Under hösten genomfördes två webbinarium 
om försäkringen och skadeförebyggande arbete. 
Distriktspotten gav distrikten möjlighet att söka 
medel för att bedriva uppsökande verksamhet 
och andra aktiviteter inom försäkring och skade-
förebyggande. Fyra distrikt har hittills ansökt om 
medel och två av dem har påbörjat och slutfört sina 
projekt.

Utbildningen Säker föreningsgård har fortsatt att 
marknadsföras i olika kanaler. Utbildningen har 
uppskattats av de som genomfört den, men sedan 
pandemin utbröt har dock färre föreningar påbörjat 
den. Under året har 13 föreningar certifierat sig 
vilket innebar att vid årets slut var 136 föreningar 
certifierade.

I försäkringskommittén hölls två möten, vårens 
möte var digitalt och höstens möte med alla del-
tagare på plats i Stockholm. Försäkringskansliet 
deltog också vid mötena.
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De allmänna samlingslokalerna är öppna för alla 
med demokratisk värdegrund att hyra, oavsett 
om det rör sig om privatpersoner, företag eller 
föreningar. 

Demokratin 100 år 
Under 2021 var det 100 år sedan kvinnor för  
första gången fick delta i allmänna val vilket  
Bygdegårdarnas Riksförbund har uppmärk-
sammat på olika sätt under året. I februari 
skrev förbundsordföranden under demokrati-
deklarationen som Kommittén Demokratin 
100 år, en av regeringen tillsatt kommitté, 
höll i. Demokratiåret har uppmärksammats 
i alla våra kommunikationskanaler som till 
exempel tidskriften Bygdegården, hemsida 
och sociala medier. Riksförbundet tog fram en 

affischutställning om bygdegårdar och demokrati 
som har visats i många bygdegårdar. Vecka 
43 gjorde vi en satsning med en kultur- och 
demokrativecka där föreningarna uppmuntrades 
att arrangera aktiviteter på temat samtidigt som 
förbundet arrangerade tre egna publika event. Ett 
av eventen var ett livesänt panelsamtal om Från 
kris till kraft – återstart för kulturen där rege - 
ringens särskilda utredare för återstart av kulturen 
Linda Zachrisson deltog tillsammans med Per 
Lodenius, ordförande Bygdegårdarnas Riksförbund, 
Magnus Aspegren, vd Riksteatern, och Noomi 
Hedlund, vd Musikaliska. I anslutning till kultur- 
och demokrativeckan skrev förbundet även en 
debattartikel som skickades till distrikten och 
publicerades i flera lokala/regionala tidningar.

En del av den demokratiska infrastrukturen

FörbundsordförandePer Lodenius undertecknar 
demokratideklarationen från Kommittén 
Demokratin 100 år. Foto: Karin Fälldin

En av affischerna ur Bygdegårdarnas Riksförbunds 
affischutställning. Illustration: Maria Richter Simsek
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Landsbygderna i fokus  
Bygdegårdarnas Riksförbund har under året stärkt  
sin roll som en viktig aktör för landets landsbygds-
utveckling. Under året har riksförbundet deltagit 
i nationella träffar, bedrivit påverkansarbete och 
skapat samarbeten med centrala aktörer inom 
området.  Under våren mötte företrädare från 
förbundet dåvarande landsbygdsminister Jennie 
Nilsson för ett möte om bygdegårdarnas roll för 
levande landsbygder, regional utveckling och kris-
beredskap. Under slutet av året hölls möte med 
verksamhetsledaren för Landsbygdsnätverket med 
syfte om ett fördjupat samarbete 2022. 

Arbetet med förlängningsår inom landsbygds-
programmet och kommande landsbygdsprogram 
2023–2027 har följts noga. Förbundets samtliga  
nivåer deltog aktivt i strategiarbetet i landets 
Leaderområden vilket har givit effekt i bygdegårds-
rörelsens möjligheter till stöd inför kommande 
landsbygdsprogram 2023–2027. Förbundet 
lyfte också landets bygdegårdar som en resurs i 
vaccinationsarbetet till landets regioner. 

Under året har arbetet fortgått med att synliggöra 
bygdegårdsrörelsens roll inom krisberedskap intern 
och externt. Under Folk och Försvars riks konferens 
i Sälen deltog förbundschefen med förinspelad 
film om förbundets krisberedskaps arbete. Arbetet 
med att ta fram en studiecirkel i lokal krisberedskap 
har fortsatt och samarbetet har stärkts med 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Röda Korset 
samt forskare inom området.

Bygdegårdarna är en del i demokratins infra struk - 
tur. Flera olika metoder och material togs fram till  
kultur- och demokrativeckan för att uppmärk-
samma detta. Genom samverkan med författaren 

Marlène Tamlin togs ett koncept fram för barn och 
unga som heter Nora i bygdegården, med enkla 
demokratiaktiviteter bygdegårdarna kan göra för 
att lära barn och unga demokrati på ett roligt sätt. 

Landsbygdscheckar skapade insatser för lokal  
demokratisk praktik. Totalt delades sju landsbygds-
checkar ut till föreningar för genomförande av 
Lokalekonomisk analys, dialogmöten för lokala 
utvecklingsplaner och metoder för inkludering 
av unga i bygdeutveckling. Regionalt deltog flera 
distrikt i demokratiåret. Bland andra Västerbottens, 
Västmanlands och Skånes bygdegårdsdistrikt 
deltog i Demokratistugan som leddes av Kommittén 
Demokratin 100 år. 

En respekterad samhällsaktör
Bygdegårdarna verkar samhälleligt för att skapa 
förutsättningar för engagemang i alla landets 
bygder. Som riksorganisation för allmänna 
samlingslokaler görs påverkansinsatser nationellt, 
regionalt och lokalt. 

Under året har riksförbundet svarat på totalt sju 
remisser, fyra gällande olika coronarestriktioner, 
en om ändringar i regleringarna på spelmarknaden 
och en om ändring i Boverkets föreskrifter samt en 
om förbud mot rasistiska organisationer. 

Påverkansarbetet har fortsatt i flera frågor under  
året. En viktig fråga för bygdegårdsrörelsen är 
förutsättningarna för en rik ungdomsverksam-
het ute i landet och förbundet har aktivt bedrivit 
påverkansarbete för att få till stånd en ändring 
i förordningen som möjliggör statsbidrag för 
ungdomsverksamhet. Regeringen beslutade i 
januari 2021 om en ändring i förordningstexten 
som innebär att Boverket även får prioritera 
ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler 
i områden som saknar närhet till offentlig och 
kommersiell service. Tyvärr blev fördelningen 
av medel till bygdegårdsföreningar avseende 
ungdomsverksamhet noll kronor och riksförbun-
dets anslag för ungdomsverksamhet sänktes med 
40 procent. Förbundet tog då kontakt med tid- 
ningen Altinget som skrev en artikel där både 
företrädare för Boverket, Bygdegårdarnas Riks - 
för bund och Folkets Hus och Parker intervjuades. 
En skrivelse har även lämnats in till kulturministern. 
Fortsatta påstötningar har gjorts gentemot riksdag 
och regering gällande verksamhetsersättning, 
bland annat med möte med Miljö- och jordbruks-
utskottet samt skrivelser och möte med 

Möte med landsbygdsminsister Jennie Nilsson.
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landsbygdsministern. Förbundet har stöttat 
bygdegårdsdistrikten och föreningarna i deras 
påverkansarbete genom att ta fram mallar 
och liknande för att ta kontakt med sin region 
respektive kommun.

Riksförbundet uppmärksammade i början av året 
politiker och tjänstemän i alla Sveriges regioner 
om att använda bygdegårdar som lokaler för 
vaccination. Det blev även en debattartikel på 
initiativ av Södermanlands bygdegårdsdistrikt som 
publicerades i media i flera distrikt. Riksförbundet 
skrev även en debattartikel om att regeringens 
strategi för regional utveckling inte tar med civil-
samhället i tillräckligt stor utsträckning som publi  - 

cerades i Dagens Samhälle i april. I maj skickade 
förbundet en debattartikel angående att kommu-
nerna behöver stärka sina kontakter gentemot 
lokala föreningslivet till distrikten, den publicerades 
i flera lokala/regionala tidningar. I december fick 
riksförbundet fick många omnäm ningar i media 
när förbundet skrev under ett dansbandsupprop 
som uppmärksammade pandemins effekter för 
dansbandsbranschen. 

Under året har media uppmärksammat att bygde-
gårdsföreningar har lurats att hyra ut sina lokaler av 
antidemokratiska organisationer vid flera tillfällen. 
Förbundet gjorde ett tydligt ställningstagande på 
hemsidan om att antidemokratiska organisationer 
inte är välkomna i Sveriges bygdegårdar, blev 
intervjuade i tidningen Altinget och Sveriges Radio 
P4 Väst. Expo, som arbetar mot rasistiska idéer 

och organisationer, intervjuades i tredje numret av 
Bygdegården angående problematiken.

”Antidemokratiska organisationer är 
inte välkomna i Sveriges bygdegårdar”
I samband med Folk och Försvars rikskonferens i 
januari deltog förbundet med en inspelad video-
hälsning om bygdegårdars viktiga roll för lokalt 
krisberedskapsarbete.

För tredje gången ställdes frågan om huruvida 
föreningar och distrikt har arbetat med påverkans-
arbete i årsrapporteringen. Ytterligare 81 föreningar 
har bjudit in företrädare för kommun till möte, så 
nu totalt 337 föreningar. Två nya distrikt (totalt 16) 
har medverkat vid framtagning av styrdokument i 
sin region. Siffrorna är från årsrapporteringen 2021 
vilket innebär att de gäller för året 2020.

Ett arbete för att  
bättre inkludera unga  
Projektet Occupy Bygdegården har under året 
fortsatt fokuserat på Värmlands bygdegårdsdistrikt. 
Målet med projektet är att fler unga ska ta plats 
i bygdegårdarna. Alla medverkande föreningar 
har utvecklat sin barn- och ungdomsverksamhet 
utifrån sina förutsättningar. Verksamheten har fått 
anpassas efter upp- och nedgångar i smittspridning 
och gällande restriktioner vilket ledde till att en stor 
del av verksamheten fick pausas under vintern och 
att större arrangemang kunde genomföras under 
sommaren. Träffar för inspiration och utbyte av 
erfarenheter mellan de medverkande föreningarna 
har hållits både digitalt och fysiskt. Den rullande 
bygdegården, en släpvagn med material för barn- 
och ungdomsverksamhet, har använts för att ge 
inspiration och idéer till framtida aktiviteter. 

Under året har den översyn av Ungdomsdiplomet 
som påbörjades under föregående år slutförs. Den 
resulterade i en ny utformning av informations-
foldern samt ett arbetsmaterial med tips och 
inspiration för att uppnå kriterierna. Dessa har 
även justerats något. Nylansering skedde i alla 
tillgängliga kommunikationskanaler. Två föreningar 
tog diplomet och kan nu visa upp att de arbetar 
aktivt med att inkludera unga i både verksamhet 
och styrelsearbete.

Kontaktpersonerna för ungdom har mötts digitalt 
på distriktsstyrelsekickoff och konferensdag. 

Publicerade debattartiklar 2021

Två nationella:

• Boverkets ungdomsstöd till bygdegårdar

• Regeringens strategi för regional utveckling  
måste inkludera civilsamhället

Fyra regionala/lokala

• Bygdegårdar som vaccinationslokaler

• Kommunernas föreningskontakter

• Bygdegårdarnas betydelse för kultur och 
demokrati

• Stöd till allmänna samlingslokaler (Värmlands 
bygdegårdsdistrikt)
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Metoder, verktyg och material som kan användas 
för att bättre inkludera unga i både distriktens och 
föreningarnas arbete har diskuterats och vikten 
av att engagera fler unga i distrikten har lyfts både 
vid dessa träffar och vid träffar för distriktens 
valberedningar. Sju distrikt har nu minst en leda-
mot som är under 30 år. Det är ökning med två 
distrikt från förra året.

Distrikten har uppmuntrats till att ta kontakt med 
ungdomsorganisationer på regional nivå och på 
riksnivå har flera samverkansmöten skett. Ett möte 
med spelhobbyförbundet Sveroks Svealandsdistrikt 
ledde till att en idébok med spelaktiviteter som kan 
arrangeras i bygdegården togs fram.

Information om verksamhetsutvecklingsbidraget 
från Boverket har förmedlats på distriktsstämmor, 
genom projektet Occupy Bygdegården och i 
alla kommunikationskanaler. Fem föreningar 
skickade in sina ansökningar med stöd från riks-
förbundet. Eftersom beviljade ansökningar från 
bygdegårdsföreningar har uteblivit de senaste 
åren har ett påverkansarbete bedrivits för att få till 
stånd en ändring i förordningen. Som ett resultat 
av detta beslutade regeringen om en ändring i 
förordningstexten så att även ”områden som saknar 
närhet till offentlig och kommersiell service” får 
prioriteras. Trots detta beviljades ingen av  de 
sökande bygdegårdsföreningarna bidrag.

I Elofsruds bygdegård finns en ungdomsstyrelse med nio ungdomar mellan 8 och 14 år. De har många idéer 
på aktiviteter som de vill arrangera framöver och har planer på att fixa iordning ett eget rum i bygdegården. 
Under jullovet fick de besök av Den rullande bygdegården – en släpvagn som innehåller massor av saker 
för barn- och ungdomsverksamhet. Den gav dem chansen att testa både spel och pyssel med mera utan att 
behöva köpa in någonting. Nu kan planeringen av ungdomsrummet gå vidare! Foto: Frida Vasiliou
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Kulturarrangemang i hela landet
Bygdegårdarnas scener för kultur och utrymmen för 
eget skapande bildar det största sammanhängande 
nätverket av platser för kulturella uttryck. De natio-
n ella kulturpolitiska målen säger att alla ska ha  
möjlighet att delta i kulturlivet. Vidare ska kultur - 
politiken främja allas möjlighet till kulturupp-
levelser, bildning och till att utveckla sina skapande 
förmågor. Det ska ske genom konstnärlig kvalitet 
och förnyelse samt att särskilt uppmärksamma 
barn och ungas rätt till kultur. Den allmänna 
samlingslokalen, de lokala mötesplatserna som 
riksförbundet stöttar och före träder, har en 
betydande roll för att kulturen ska kunna nå hela 
landet. När Kulturrådet pre sent erar sin rapport 
Arrangörer och hur förutsätt ningarna ser ut lyfts 
betydelsen av det ideella arrangörsnätverket. 
Men här syns också sårbar heten i ett system som 
har begränsade medel. Där den lokala föreningen 
behöver ha stöd via sin kommun och där faktiskt 
den ideella arrangören är en viktig pusselbit 
i att den yrkesverksamma kulturutövaren får 
uppdrag. Samtidigt syns också styrkan i den lokala 
arrangören som värnar de kulturella uttrycken på 
just sin plats. 

Utmaningarna har fortsatt för den lokala kultur-
verksamheten i pandemins fotspår. Ändå har 
ljusglimtarna övervägt med ett lokalt engagemang 
för att skapa förutsättningar för att människor över 
hela landet ska ta del av kulturella uttryck. Som 
ett led för inspiration var BR åter medarrangör 
till den Mellansvenska Utbudsdagen tillsammans 
med tio regionala Riksteaterföreningar. Denna 
gång inte samlade i Västerås utan ett utbud som 
presenterades digitalt, med fler besökare än vad 
det fysiska arrangemanget kan ta emot. Dock 
kan resultatet och syftet av själva utbudsdagen 
i utvärderingen avläsas som högre i det fysiska 
formatet än i det digitala. 

Riksförbundet är representerad i juryn när 
Studieförbundet Vuxenskolans författarpris delades 
ut till Patrik Lundberg och Moa Backe Åstot för sina 
böcker Fjärilsvägen respektive Himlabrand. Här 
knyts vårt land samman med resten av världen och 
belyser utsattheten för grupper i samhället såväl 

i dåtid som nutid. Distriktens kontaktpersoner 
för kultur samlades till digital kulturkonferens 
för att diskutera återstarten av den lokala 
kulturverksamheten och lyssnade på författaren 
Mats Jonsson som berättade om sin nya bok När vi 
var samer. 

Även BR stämde upp när demokratin firade 100 år 
och gjorde vecka 43 till Bygdegårdarnas Kultur- och 
demokrativecka. Förutom allt lokalt engagemang 
gjorde riksförbundet tre livesända arrangemang; 
panelsamtal om återstart av kulturen, vernissage 
från Konst åt alla på Gotland och ett webbinarium 
om barnens demokrati utifrån bokserien om Nora 
med författaren och illustratören Marléne Tamlin. 

Parallellt med pandemins sordin över kulturlivet 
fanns strimmor av ljus genom stöd till lokal verk - 
samhet. Ideell Kulturallians kunde dela ut medel för 
lokala initiativ under rubriken Kulturens kapillärer 
genom ett stöd de erhållit från Postkodstiftelsen. 
Flera bygde gårdsföreningar fick del av stödet 
vilket resulterade bland annat i musikkonsert, 
fotoutställning och barnteaterturné. Dessutom 
beviljade Kulturrådet Bygdegårdarnas Riksförbund 
medel, ur de extramedel som tillskjutits kul-
turen, vid två tillfällen under året. Det blev 
ÅterstartBygdegård som länkade ihop två viktiga 
pusselbitar – ett lokalt arrangemang med stöd för 
gage till en yrkesverksam kulturutövare. Stödet 
belyser just det faktum att det finns en vilja bland 
föreningarna att arrangera, att ambitionerna är  
höga men att medlen – resurserna till gager –  
saknas. ÅterstartBygdegård bidrog till teater-
föreställningar, författarsamtal, musikkonserter, 
konstutställningar och mycket mer. Under året  
resulterade ÅterstartBygdegård till över 160 
arrangemang och långt många fler än så yrkes-
verksamma kulturutövare fick uppdrag. Förut-
sättningarna och infrastrukturen finns där. Med 
resurser så når kulturen över hela landet och då  
har alla möjlighet att delta i kulturlivet.

Bilder från fem olika 
ÅterstartBygdegårdsarrangemang >>

En hörnsten i svenskt kulturliv 
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Workshop med Lajvverkstan Läbyvad.  
Foto: Johanna Eriksson

Göteborgsoperan i Sätila bygdegård.  
Foto: Peter Persson

Stiko Per Larsson i Käringbergets 
bystuga. Foto: Per-Arne Björk

Teater Martin Mutter i Resta bygdegård. 
Foto: Britt-Marie Olsson

Jacke Sjödin i Böle-Hoo bygdegård.  
Foto: Per Bergvall
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Förstärkt Konst åt alla
Konstens roll i samhället har flera ingångar. Det kan 
handla om att tolka vår samtid, samla uttryck och 
belysa situationer, påstå orättvisor och fånga idéer 
eller ge förutsättningar för en större tanke. 

Under året har BR:s nationella initiativ på konst - 
området bidragit till flera regionala konstsamar-
beten. Konstnärer har fått kontakt med bygdegårds-
distrikten som blivit till lokala konstarrangemang 
tillsammans med föreningarna. 

Vandringsutställningen Vässa pennan kunde efter 
en lång tids pandemikarantän åter kliva in på 
konstscenen och lyfta demokrati och yttrandefrihet 
genom satirens perspektiv. Föreningar i Uppsala län 
och Östergötland arrangerade såväl utställning som 
flera olika typer av kringarrangemang. Sörmlands 
bygdegårdsgårdsdistrikt genomförde ett unikt 
samarbete med Sörmlands Hembygdsförbund, 
Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland och 
Sörmlands Museum där Vässa pennan ställdes ut 
på museet under en månad. Parallellt genomfördes 
även där flera kringarrangemang; panelsamtal, 
visningar och workshops.

Konstdepositionerna har under året, av förklarliga 
skäl, då de kräver resor och besök vid själva häng-
ningen, varit sparsamma. Däremot har planeringen 
varit intensiv och förberedelserna omfattande 
inför kommande verksamhetsår. Det är många 
föreningar som i samband med renoveringar och 
ombyggnationer nu också vill tillföra konst eller 
komplettera tidigare depositioner med nya verk. 

Konst åt alla, som är BR:s gemensamma sats-
ning för allas rätt till konst tillsammans med 

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och 
Riksföreningen Våra Gårdar, har genomgått ett  
spännande år. Bland annat påbörjades en reno-
vering av vårt utställningsmaterial vilket kommer 
vara helt genomfört efter årsskiftet. Kulturrådet 
beviljade extramedel som del av de krismedel 
som tilldelades kulturområdet. Det innebar att 
för första gången sedan 2009 kunde fler än tre 
Konst åt alla–utställningar genomföras under ett 
år. Genom det ordinarie anslaget arrangerade 
BR en utställning i Korsbygården i Lärbro på 
Gotland. Dessutom ytterligare två utställningar i 
Hargshamns Folkets Hus och IOGT-NTO-lokalen i 
Karlskrona. Extramedlen förstärkte inköpsbudgeten 
och möjliggjorde även för en gemensam Konst 
åt alla-utställning på tre platser i Stockholms län; 
Rönneberga bygdegård, Hallunda Folkets Hus 
och Godtemplaregården Älvsjö. Så trots allt eller 
tack vare pandemi och krisstödsmedel kunde fler 
konstutställningar genomföras och mer konst 
kunde köpas in vad som gjorts på flera år. Det 
innebär att fler föreningar blev involverade och 
blev ansvariga för en konstutställning, att fler 
yrkesverksamma konstnärer fick visa och sälja 
konst och i förlängningen att det finns mer konst  
för depositioner i bygdegårdar över hela landet. 

Succé för utomhusbioturné 
Trots ett år av restriktioner till följd av corona-
pandemin har visningsverksamheten inom bygde-
gårdsrörelsen utvecklats med utomhusbioturnéer, 
26 föreningar som provat på att visa film för första 
gången och en ny biograf som har blivit medlem i 
förbundet. Flera av biograferna och filmklubbarna 

Årets ÅterstartBygdegård har gett många erfarenheter:

• Lovaktiviteter för barn är mycket uppskattat och ett bra sätt att marknadsföra bygdegården

• Uppskattat att ha kultur i kombination med mat eller fika

• Ha ett bra system för biljettförsäljning för att underlätta administrationen, bra med digitala 
bokningssystem

• Det behövs mycket marknadsföring för att nå ut

• Kvalité drar folk – var inte rädda för att ta betalt

• Bra att ta in föranmälan för att ha koll på hur många som kommer

• Viktigt med bra avtal med kulturutövarna

• Försök att kolla så att arrangemanget inte krockar med stora evenemang som Fotbolls-EM  
eller liknande
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har fortsatt ställt om sin verksamhet och utvecklat 
koncept för att visa film för mindre grupper 
anpassat efter rådande restriktioner. 

Utomhusbioturnéerna blev en succé med 21 
deltagande föreningar i Gävleborgs och Stock holms 
läns bygdegårds distrikt. 
Turnéerna arrangerades 
i samarbete mellan 
regio n erna, bygdegårds-
distrikten och förbundet, 
där föreningarna var 
lokala arrangörer. Riksför-
bundet har även byggt 
vidare på samverkan 
med de regionala film-
konsulenterna. I februari 
medverkade riksförbundet på ett samverkansmöte 
med visning/spridningsgruppen för Filmregionerna 
och höll en presentation av bygdegårdarnas 
filmverksamhet och diskuterade hur samarbete 
kan utvecklas. Utöver det gemensamma mötet 
har flera samverkansmöten med olika regioners 
filmkonsulenter hållits för att djupare diskutera 
samverkan inom respektive region. Genom att  
medv erka i Riksföreningen Biograferna har riks-
förbundet fortsatt att bevaka och lyfta upp mindre 
biografers intressen och behov. Det är även ett bra 
forum för samarbete och erfarenhetsutbyte med 
andra visningsorganisationer.

För förbundets 18 medlemsbiografer har det  
arrangerats en digital biografkonferens, nätverks-

möten och filmdagar. Filmdagarna hölls en helg  
i oktober på Ö-bion på Visingsö med förhands-
visningar, distributörssamtal, erfarenhetsutbyten 
och regissörssamtal. Svenska Filminstitutet bevilj-
ade nästan 1,2 miljoner i ett omställningsstöd för 

visningsorganisationer 
för biografverksamheten 
inom riksförbundet. 
Stö det innefattar en 
satsning på tre delar – 
Tekniklyftet, Marknadsför 
Bion och Intern kompe-
tensutveckling. Arbetet 
med projektet startades 
upp i december och 
kommer att fortsätta 
under 2022.  

För att inspirera till mer filmvisningar har 
riksförbundet skickat ut information, filmtips och  
erbjudanden samt haft tema Visa film i bygde-
gården på en digital inspirationsträff. Några före-
ningar fick berätta om sin verksamhet inom olika 
filmvisningsgrenar – utomhusbio, kommersiella 
visningar, filmfestival, filmklubb och biograf. Efter  
presentationerna fanns tid för frågor och erfaren-
hetsutbyte mellan deltagarna. Föreningarna som  
arrangerat filmvisningar har stöttats i marknads-
föring och i sitt publikarbete genom affischer och 
utskick.

2 turnéer, 21 platser, taggade funktionärer och  
mängder av glad publik kan sammanfatta utom
husbioturnéerna i Gävleborgs och Stockholms 
läns bygdegårdsdistrikt. Över 387 mil har skåp
bilarna rullat runt i distrikten och gjort turnéstopp 
på 7 respektive 14 platser med engagerade 
föreningar.

Succén med utomhusbioturnéer kommer att 
utvecklas och arrangeras i fler distrikt framöver.

I Näsvikens bygdegård slog de publikrekord med 
135 besökare i blandade åldrar. Några satt längst 
fram i stolar och andra i sina bilar eller i bakluckan. 
Foto: Ingemar Sandehult

– Turnén har gett många fina sommar
minnen och jättemysiga kvällar för 
alla familjer som var med. Många 
kom fram efteråt och tackade säger 
Halmat Ahmad som var tekniker på 
Stockholmsdistriktets turné. 
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Utbildningssatsning inom 
demokrati och ledarskap 
Under våren påbörjades arbetet med nya lång-
siktiga mål för 2023–2026. Förbundet skickade 
ut remiss till alla bygdegårdsföreningar och 
distrikt, som behandlades under Nationell träff. Ett 
slutgiltigt förslag läggs fram till förbundsstämman 
2022.

Förbundets utbildningssatsning inom demokrati 
och ledarskap påbörjades. Konceptet bygger på 
utbildning för utbildare och tar upp teman som 
inkludering, föryngring och ledarskap. Samarbete 
med Studieförbundet Vuxenskolan och andra 
medlemsorganisationen är en del av satsningen. 
Utbildning av 17 förenings utvecklare genomfördes 
under hösten som därefter arrangerat lokala träffar 
med föreningar runt om i landet. Satsningen 
fortsätter under 2022.

Bygdegårdarnas Riksförbund har under året stöttat 
medlemmar på flera sätt, utöver påverkansarbete 
och krisstöd. Flera konferenser och utbildningar 
har arrangerats för att stötta distrikten och med-
lem marna med relevant kunskap och kompe-
tensutveckling under pandemin. I januari hölls 
ett webbinarium om Årsmöte på distans med 
över 300 deltagare, material har tagits fram om 
former för årsmöte till stöd för egen verksamhet 
och vid uthyrning. Studiecirkeln Motivera ideella 
togs fram i samarbete med SV som stöd för 
föreningsutveckling och en långsiktig satsning för 
att stärka distriktens valberedningar och inleddes. 
En medlemsenkät om hur föreningarna klarar sig 
och sin verksamhet under pandemin genomfördes 
vid årets början. Den visade att landets bygdegårds-
föreningar har tagit ett jättesprång när det gäller 
digitalisering under coronapandemin, från 4 
procent innan pandemin till 51 procent vid enkäten.  

Pandemin har ställt om kansliets arbetssätt och 
utmanat organisationen med nya möjligheter för 
hur vi kan stärka förbundet. Det har bidragit till 
erfarenhetsutbyten, delade kunskaper mellan 
föreningar och nya former av kompetensutveckling. 
När fysiska mötet uteblivit har digitaliseringen 
på många sätt fört oss närmre varandra i en riks-
täckande organisation. 

Under höstens hölls förbundets första Nationella 
träff, med representanter från föreningar, distrikt, 
medlemsorganisationer och förbund. Träffen blev 
en mycket uppskattad mötespunkt för en levande 
folkrörelse och återkommer 2023. 

I början av året genomfördes en medlemsenkät 
om hur föreningarna klarar sig och sin verksamhet 
under pandemin. Den visade bland annat att lan-
dets bygdegårdsföreningar har tagit ett jättesprång 
när det gäller digitalisering under coronapandemin. 
Innan pandemin hade 4 procent använt sig av digi-
tala mötesformer i föreningens verksamhet. Drygt 
ett år senare hade 51 procent gjort det. Nästan 
hälften av föreningarna klarade sig okej eller bättre.  
En av fem hade ställt om enstaka aktiviteter, delar 
av verksamheten eller helt och hållet, medan 
resterande hade ställt in det mesta eller stängt ner 
verksamheten.

Den 16 augusti tillträdde Kenneth Lundmark som 
ny förbundschef.

Riktat krisstöd till allmänna 
samlingslokaler
Pandemin har inneburit nedstängningar och social 
distansering och inneburit minskade hyresintäkter 
för bygdegårdsföreningarna. För andra året i rad  
delades ett riktat krisstöd för allmänna samlings - 
lokaler ut via Boverket. Medlemmar i Bygdegård-
arnas Riksförbund fick dela på totalt nästan 21 
miljoner kronor. Totalt 994 föreningar beviljades 
stöd som täckte 21,1 procent av deras fasta 
kostnader för ett år, dock minst 5 960 kronor.

Aktiv kommunikation i alla kanaler
Hemsidan, som är navet i BR:s kommunikation, 
har haft i snitt nästan 9 800 besökare per månad 
under året. Besökarna på Hitta bygdegård, som är 
det mest välbesökta segmentet på hemsidan, har 
varierat i samklang med coronarestriktionerna och 
var under hösten uppe i normala nivåer. 

Under våren erbjöds webbredaktörskurser online 
för föreningar och distrikt för första gången. Det 
var mycket populärt och under året hölls totalt sex 
kurstillfällen. I slutet av året hade 499 föreningar 
hemsida via riksförbundet, en ökning med 18 
sedan 2020. I oktober lanserades en sökfunktion för 
förbundets webbplats samt att fler uppgifter från 
medlemsdatabasen lades till på bygdegårdarnas 
visitkortssidor.

Vi utvecklar bygdegårdsrörelsen

Antal webbinarier 2019–2021 

2019: 2 2020: 4 2021: 18
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Förbundet har varit aktivt i sociala medier med 
sammanlagt 230 inlägg på Facebook och 111 
inlägg på Instagram. Populärast på Instagram var 
för bunds styrelsens hybridmöte i september och 
när Länsförsäkringar Halland delade ut totalt tre 
miljoner kronor till bygdegårdsföreningarna på 
förbundets skördefest. På Facebook var det  
utlysningen av tjänsten som förbundschef och  
förbundsordförandens undertecknande av demo-
krati deklarationen som väckte mest engagemang. 
I februari tog riksförbundet initiativ till att starta 
en Facebookgrupp för bygdegårdsaktiva som 
ett forum för erfarenhetsutbyte. Det har blivit en 
aktiv grupp med över 600 medlemmar vid årets 
slut. Kommunikationen mellan medlemmar har 
även främjats i de webbinarier och webbmöten 
med olika teman som förbundet har arrangerat, 
särskilt inspirationsträffen där föreningar själva 
presenterade olika verksamheter för varandra. 
Riksförbundet bjöd även in till digitala fikor – ”Fika 
med oss!” – åtta gånger under våren. Fikatillfällena 
var uppskattade av de som deltog.

Bygdegårdarnas Riksförbunds nyhetsbrev har 
skickats ut tio gånger till drygt 7 000 mottagare 
per utskick. Nyhetsbrevet har öppnats av i snitt 48 
procent av mottagarna. Även fem nyhetsbrev till 
funktionärerna i bygdegårdsdistrikten har skickats 
ut med en öppningsfrekvens på 60 procent i snitt.

Den tredje av fyra kännedomsundersökningar om 
bygdegårdar och Bygdegårdarnas Riksförbund 
genomfördes i januari. På frågan vilka föreningar/
organisationer man spontant kom att tänka på när  
det kommer till uthyrning av allmänna samlings-
lokaler nämnde 1,3 (2) procent av de svarande 
bygdegårdar, vid urval av personer boende på  
lands bygd var det 4 (7) procent. Det är en minsk - 
ning i jämförelse med föregående året, men det 
gäller även för Folkets hus och IGOT-NTO (Våra 
gårdar). Totalt 15 procent kände till Bygdegårdarnas 
Riksförbund i någon utsträckning eller mer, vilket 
var en ökning med en procentenhet.

Facebookgruppen som  riksförbundet startade i början av året har blivit en livaktig 
mötesplats för medlemmarna där de kan utbyta erfarenheter och berätta om sin 
verksamhet.
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Nationell träff för 
bygdegårdsaktiva
I november bjöd Bygdegårdarnas Riksförbund in till 
den första nationella träffen för bygdegårdsaktiva 
från hela landet. Temat var Bygdegårdarna 
samlar Sverige – mötesplats för delaktighet och 
gemenskap.

Träffen arrangerades på Sånga-Säby vid Mälaren 
i Ekerö kommun väster om Stockholm. Lördagen 

bjöd på seminarier, tankeväckande inspel om 
bygdegårdsrörelsens möjligheter och goda exempel 
från lokala bygdegårdsföreningar att inspireras 
av. På lördagskvällen hölls bygdegårdsgala där 
inspirerande bygdegårdar i landet prisades och 
Callinaz bjöd upp till dans. Söndagen ägnades åt 
att reflektera och blicka framåt med diskussioner 
kring de nya långsiktiga målen som ska tas på 
förbundsstämman 2022.

Foto: Jenny Dahlerus och Anna Öhman

Lördag 13 november

Förbundsordförande Per Lodenius invigde den första 
nationella träffen för bygdegårdsrörelsen.

Tina Wilhelmsson, artist och folkbildare, underhöll 
med sina finurliga och inspirerande visor.

Felicia Edholm, projektledare och projektcoach på 
Leader Höga kusten, pratade om hur man skapar 
inkluderande föreningar där unga känner sig 
välkomna och delaktiga.

Po Tidholm, journalist och författare om landsbygds
frågor, delade med sig av vilka visioner som kan vara 
möjliga utifrån landsbygdernas situation idag.
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Bygdegårdsgala med prisutdelning

Förutom Felicia Edholm och Po Tidholm delade 
Aron Schoug Öhman, forskare Stockholms univer-
sitet inom demokrati, engagemang och civil sam-
hälle; Anna Linell, från Global forum och förel äsare 
om hållbarhet och Agenda 2030; och Åsa Norling, 
scenkonstnär, projektledare och pedagog och 
föreläsare om kulturens roll för den lokala platsen, 
med sig av inspirerande inspel under.

Ransta Nästa bygdegårdsförening berättade på ett 
av efter middagens fem valbara seminariepass om 
sin resa till ökad påverkan på bygdens utveckling 
genom tydliga visioner och samverkan med lokala 
föreningar och samhällsbärande funktioner som gett 
utdelning för bygden.

De fyra andra föreningsseminarierna var Vendels 
bygdegårdsförening om föryngring, gemenskap 
och inkludering, Ekeby bygdegårdsförening om 
kultur som samlingspunkt i bygden, Hästholmens 
bygdegårdsförening om att vara navet i bygden för 
lokal utveckling och engagemang, och Frödinge  
bygdegårdsförening om att ha ett hållbarhets-
perspektiv på verksamheten i en bygdegård.

Tre bygdegårdsdistrikt prisades: Värmland blev årets 
föreningsstödjare, Södermanland årets samverkare 
och Gävleborg årets arrangör.

Frödinge bygdegårdsförening fick pris som årets 
eldsjäl och Vendels bygdegårdsförening som årets 
gemenskapare.

Ekeby bygdegårdsförening blev årets kulturspridare 
och Ransta Nästa bygdegårdsförening blev årets 
influerare.
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Utmärkelser 

Årets bygdegårdsförening
”Hästholmens bygdegård och byalag är navet i 
bygden. Bygdegården är en rik mötesplats med 
ett blomstrande kulturliv. Föreningen är kraften 
som för bygdens talan och skapar dialog mellan 
medborgare och politiker. När coronapandemin 
lamslog stora delar av det svenska föreningslivet 
ställde Hästholmens bygdegård och byalag inte 
in utan om. Fram växte byalagshjälp, rekoring och 
ploggning. Så formas ett i alla dimensioner hållbart 
samhälle. Nu har bygdegården öppnat upp sin 
breda verksamhet igen, till glädje för människor i 
alla åldrar.”

 

Årets miljöstipendium
”Södra Färs Bygdegårdsförening, Solvalla, har i  
mer än 15 år konsekvent arbetat med miljöfrågor. 
Föreningen har utvecklat fastighetens energi-
försörjning med jordvärme och solpaneler. I ute-
miljön har föreningen skapat möjligheter för alla  
till aktivitet och gemenskap med långsiktighet.”

Söndag 14 november

På förbundsstämman 2022 ska nya långsiktiga 
mål tas. Arbetsgruppen presenterade förslag som 
diskuterades i grupper och förbundsstyrelsens 
arbetsgrupp för långsiktiga mål tar med sig 
inspel, synpunkter och tankar i sitt vidare arbete. 
Inför stämman kommer en remiss skickas ut där 
synpunkter tas in igen.
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Landsbygdslotten – till förmån för 
bygdegårdarna
Landsbygdslotten är Bygdegårdarnas Riksförbunds 
lotteri som startades år 2015. Lotteriet driftas av 
Nordic Lottery, som är ett operatörsbolag med lång 
erfarenhet av att hjälpa ideella organisationer att 
sköta sin lotteriverksamhet.

Landsbygdslotten är en skraplott som säljs både på 
prenumeration och i butiker. Vinsterna täcker allt 
från en ny lott, en elcykel och kontanter upp till en 
miljon kronor. 

Allt ekonomiskt överskott från försäljningen av  
Landsbygdslotten går till Bygdegårdarnas Riks-
förbund. Alla som köper lotten bidrar på så sätt till 
en rikare landsbygd. 

En nyhet som lanserades under 2021 är möjligheten 
att teckna en prenumeration till förmån för en 
lokal bygdegårdsförening. Den förening du som 
prenumerant väljer får 50 kronor i ersättning för  
varje månad som du är med i lotteriet. Alla som 
tecknar denna prenumeration får dessutom ett  
presentkort på Ica. Ett bra sätt att stötta sin bygde-
gård och som dessutom ger massor av spännande 
skrap, vinstchanser och en gåva. Nytt för året var  
även att förbundet bidrog med text till det månat-
liga prenumerationsutskicket om förbundets 
verksamhet.

Överskottet från den lotteriperiod som sträcker 
sig från juli 2020 till december 2021 är i skrivande 
stund inte fastställt, då vinstlotter från 2021 går att 
lösa in fram till den sista mars 2022. Oavsett vilken 
summa överskottet landar på, kommer det att bidra 
till att utveckla vår verksamhet, både centralt och i 
den lokala bygdegårdsföreningen.  

En vinst både för lottköpare och landsbygder
När Britt-Inger Larsson vann 50 000 kronor på en av 
sina åtta skraplotter bestämde hon sig för att samla 
barn och barnbarn till en gemensam sommarutflykt 
till Astrid Lindgrens värld!

Livet på landet ligger Britt-Inger Larsson nära 
hjärtat och det är en av anledningarna till att hon 
prenumererat på Landsbygdslotten i flera år.

– Det känns fint att överskottet går tillbaka till att 
hålla landsbygden levande. Det är ett gott ändamål.

Representation
Enligt förbundsstyrelsens beslut.

Alma Folkhögskola – Karin Fälldin (ombud)

Ideell Kulturallians (IKA) – Stefan Löfgren (ombud)

Riksföreningen Biograferna – Anna Öhman (styrelseledamot)

Hela Sverige ska leva – Kenneth Lundmark (ombud)

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Ung inkludering – Elinor Metsjö (representant)

Civos – Karin Fälldin (ombud) 
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Medlemskap, samarbeten, arkiv och avtal

Medlemskap
Bygdegårdarnas Riksförbund var medlem i Amatörkulturens Riksförbund, Centrum för Näringslivshistoria, 
Folkrörelsernas Arkivförbund, Folkrörelsernas Konstfrämjande, Föreningen Alma Folkhögskola, Fremia 
arbetsgivarorganisation, Folk och Försvar, Ideell kulturallians, Mikrofonden, Riksorganisationen Hela 
Sverige ska leva, Studieförbundet Vuxenskolan, Riksteatern. Under året söktes medlemskap i Svalo. 

Samarbeten
Tillsammans med Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar ingår 
Bygdegårdarnas Riksförbund i Samsam (Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté). Parterna i 
Samsam gör gemensamma uppvaktningar gentemot Boverket och regeringen.

Arkiv
Bygdegårdarnas Riksförbunds arkiv finns hos Centrum för Näringslivshistoria i Bromma, Stockholm. 

Avtal
Bygdegårdarnas Riksförbund har avtal med Länsförsäkringar Halland AB för försäkringar av landets 
bygdegårdsföreningar. Bygdegårdarnas Riksförbund har avtal med Föreningsförsäkringar i Halland AB för 
förmedling av försäkringstjänster, vilka administrerades från Bygdegårdsförsäkringens kansli i Varberg av 
Carolina Svensson, Anna Wernersson och Sara Läkk. 

Bygdegårdarna har avtal med: 
• Nomor AB om skadedjursbekämpning,
• Datoravdelningen för datasupport,
• Osolo för hemsidesutveckling,
• Lesterius för medlemsdatabasen,
• Stiftelsen Sankt Göransgården för hyra av kontorslokaler,
• LRF Samköp för företagsrabatter,
• LRF Samköps Bondens El,
• Tidningar i Norr AB för layout och redaktionellt arbete med tidskriften Bygdegården, 
• Danagård Litho för tryck och distribution av tidskriften Bygdegården, och
• Nordic Lottery för drift av Landsbygdslotten. 
Bygdegårdarnas Riksförbund har kollektivavtal med Unionen, tjänstemannaavtalet. Beträffande 
företagshälsovård föreligger avtal med Feelgood Företagsavtal AB. 
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Kansliet
Bygdegårdarnas Riksförbund finns på Stadshagsvägen 6 på Kungsholmen i centrala Stockholm. 

Personalförteckning tillsvidareanställd personal per den 31/12 2021: 

Dahlerus, Jenny  Kommunikatör      Heltid 

Engström, Andreas  Administratör       Heltid

Gillerblad, Annika  Ekonom      Heltid

Lundgren, Ulph   Verksamhetsutvecklare fastighet och miljö   Heltid

Lundmark, Kenneth   Förbundschef      Heltid

Löfgren, Stefan   Verksamhetsutvecklare konst och kultur  Heltid

Metsjö, Elinor   Verksamhetsutvecklare ungdom    Heltid

Nilsson, Anna-Lena  Administratör       Halvtid

Ohlsson, Sofia   Verksamhetsutvecklare organisation och landsbygd Heltid

Öhman, Anna   Verksamhetsutvecklare film och ungdom   Heltid
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Medlemsutveckling

Nya medlemmar
Följande 16 föreningar har anslutit sig till förbundet:

Distrikt   Förening      Medlemsnr

Stockholm  Wij Gammelgård i Hölö     2235

   Möja Kulturella Ungdomsrörelse   2246

Södra Kalmar  Nickebo IK      2239

Jönköping  Sankta Valborgs Kapell i Lövhult  2241

Skåne   Farstorps Bygdegårdsförening   2242

Västra   Brännöföreningen    2237

Dalarna  Tolvsbo byförening    2234

   Dalsjö Byförening    2248

Gävleborg  Lindegården, Föreningen   2236

   Ygs Bygdegårdsförening   2240

   Grängsbo bygdegårdsförening   2249

Västernorrland  Rö Folkets Hus och Byalagsförening  2238

   Söröjebygdens Intresseförening  2247

Västerbotten  Bråns byahusförening    2244

Norrbotten  Brukets Byaförening    2243

   Kopparnäs-Bertnäs Bygdeförening  2245

Utgångna medlemmar
Följande 8 föreningar har utgått ur förbundet:

Distrikt   Förening      Medlemsnr

Östergötland  Krokeks Hembygdsförening   1431

Kronoberg  Härlunda Bgf Upa    365

Skåne   Söderslätts bygdegårds intresseförening 777

Västra   Nödinge Bgf     1062

Gävleborg  Gammel-Boning Ulvtorps Bygdegårds-

   förening     2212

Västerbotten  Holmöns Hembygds & Intresseför.  1429

   Stöcke Bgf     930

Norrbotten  Långviks Byahusförening   1598
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Efter ordinarie förbundsstämma 2020 utgjordes förbundsstyrelsen (FS) av följande. 

Ordinarie

Valda av förbundsstämman: 
Per Lodenius, Norrtälje

Sören Runnestig, Habo

Anders Karlsson, Solna

Ulla Johanson, Flen

Kenneth Nilshem, Arbrå

Tina Jonasson, Säffle

Karin Olsson, Sjöbo

Marie Sandehult, Enånger

Magnus Danielsson, Älvsbyn 

Valda av medlemsorganisationer: 
Håkan Johansson, Borlänge, Lantbrukarnas Riksförbund

Johanna Hedlund, Hägersten, följt av Eva Mörtsell, Storuman och därefter Linnea Andersson, Sävar, 
Centerpartiets Ungdomsförbund

Johanna Fagerström, Valla, Jordbrukare Ungdomens Förbund

Eva Karin Hempel, Vellinge, Studieförbundet Vuxenskolan 

Ersättare

Valda av förbundsstämman: 
Sven-Anders Svensson, Tvååker

Malin Svensson, Tärnaby

Mattias Gotting, Grönahög

Valda av medlemsorganisationer:
Kristina Bengtsson, Falkenberg, Lantbrukarnas Riksförbund

Olivia Karlsson, Uppsala, Centerpartiets Ungdomsförbund

Magdalena Birgersdotter, Mantorp, Jordbrukare Ungdomens Förbund

Alva Backman, Tynningö, Studieförbundet Vuxenskolan 

Arbetsutskottet (AU)
Arbetsutskottet bestod av förbundsordförande Per Lodenius, vice förbundsordförande Anders Karlsson och 
förbundsstyrelseledamot Karin Olsson. 

Personalrepresentant 
Personalrepresentant var Elinor Metsjö. 

Styrelsens sammanträden
Förbundsstyrelsen genomförde sammanträden 10 februari, 4 mars, 19 mars, 28 maj, 18 september och 12 
november. 

Arbetsutskottet genomförde sammanträden 29 januari, 2 mars, 10 maj, 27–28 augusti, 29 oktober och 16 
december. 

Styrelse och arbetsutskott
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Revisorer
Ordinarie:

Maud Johansson, Knivsta och Kristina Haglund, Nora

Revisor utsedd av LR Revision AB: Jens Forneng, Örebro

Ersättare:

Clas Forsgren Liegnell, Edsbro, och Lars Nilsson, Gryt

Revisorsersättare utsedd av LR Revision AB: Peter Lindbladh, Örebro 

Valberedning
Ordförande  Solveig Carlsson, Bolmsö

Norrland  Lars-Håkan Spjuth, Matfors

Svealand  Eva-Lisa Eriksson, Gustafs

Götaland  Jan Andersson, Vaggeryd

Under 30 år Bartosz Stroinski, Uppsala 

Förbundsstyrelsens fastighets- och försäkringsråd
Sören Runnestig, Habo (ordförande)

Björn Kanebäck, Linköping

Karin Olsson, Sjöbo

Michael Holmér, Ingelstad

Kerstin Marquardt, Umeå  

Fastighets- och försäkringsrådet utsåg en arbetsgrupp för hållbarhetsdiplom:
Ulph Lundgren, Bygdegårdarnas Riksförbunds kansli

Jenny Dahlerus, Bygdegårdarnas Riksförbunds kansli

Lars-Erik Larsson, Studieförbundet Vuxenskolan

Magnus Danielsson, Bygdegårdarnas Riksförbunds förbundsstyrelse

Jan Andersson, Jönköpings bygdegårdsdistrikt

Cia Embretsen, Aspeboda bygdegårdsförening

Kerstin Eriksson, Jämtlands bygdegårdsdistrikt

Tina Jonansson, Bygdegårdarnas Riksförbunds förbundsstyrelse

Vivi Båvner, Karbenningebygdens ekonomiska förening

Förbundsstyrelsens konst- och kulturråd
Ulla Johanson, Flen (ordförande)

Inger Kraft Etzler, Backe 

Thomas Andersson, Båstad

Mattias Larsson, Umeå  
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Förbundsstyrelsens landsbygdsråd
Kenneth Nilshem, Arbrå (ordförande)

Sven-Anders Svensson, Tvååker

Mattias Gotting, Grönahög 

Britt-Louise Berntsson, Älmeboda

Förbundsstyrelsens ungdomsråd
Malin Svensson, Tärnaby (ordförande)

Märta Waldrop Bergman, Göteborg 

Andreas Pettersson, Väse

Joel Kamvik, Skövde

Marie Sandehult, Enånger 

Förbundsstyrelsen arbetsgrupp för långsiktiga mål
Per Lodenius, Norrtälje

Anders Karlsson, Solna

Andreas Petterson, Väse

Hillevi B Sandström, Niemisel

Marie Sandehult, Enånger

Försäkringskommittén 
Sören Runnestig (ordförande), Bygdegårdarnas Riksförbund

Karin Olsson, Bygdegårdarnas Riksförbund 

Karin Fälldin, därefter Kenneth Lundmark, Bygdegårdarnas Riksförbund

Tobbe Ivarsson, Länsförsäkringar Halland

Carl-Gunnar Andersson, Länsförsäkringar Halland

Styrgrupp för Landsbygdslotten 
Per Lodenius, förbundsordförande 

Anders Karlsson, vice förbundsordförande

Karin Fälldin, förbundschef, därefter Kenneth Lundmark, förbundschef
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Allmänt om verksamheten
Bygdegårdarnas Riksförbund är en ideell förening som samlar bygdegårdsrörelsen i Sverige. Föreningen, 
som är partipolitiskt och religiöst obunden, har sitt säte i Stockholm. 1 452 bygdegårdsföreningar som är 
spridda i hela landet är medlemmar. Bygdegårdarna är allmänna samlingslokaler som är öppna för alla med 
demokratisk värdegrund. Bygdegårdarna genomför årligen ett stort antal arrangemang. Bygdegårdarna är 
en hörnsten i svenskt kulturliv och i bygdegårdarna sker konserter, teaterföreställningar, dansuppvisningar, 
författaraftnar och filmvisning. Bygdegårdarna är också samlingsplats i närområdet i det lokala 
utvecklingsarbetet. De allmänna samlingslokalerna är en mötesplats för enskilda, föreningar och företag. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Coronapandemin har präglat en stor del av året, även om det under slutet av september till mitten av 
december öppnades upp något i restriktionerna. Förbundets styrelse och förbundskansliet har försökt 
hjälpa medlemsföreningarna med rådgivning och agerat proaktivt gentemot riksdag och regering 
för att få till stånd riktat krisstöd. Regeringen fattade under sommaren beslut om ett riktat krisstöd 
till bygdegårdsföreningarna, som administrerades av förbundskansliet. Motsvarande 21,1 procent av 
föreningarnas fasta kostnader delas ut till föreningarna i form av riktat krisstöd. Under senare delen 
av året, i december, steg elkostnaderna och förbundet uppvaktade då regeringen även i denna fråga. 
Bygdegårdsrörelsen har växt under året och har nu rekordmånga medlemmar. Förbundsstyrelsen 
och förbundskansliet har under året haft en arbetsgrupp som har arbetet med långsiktiga mål och en 
arbetsgrupp som arbetat med ett hållbarhetsdiplom. Verksamhetsmässigt har många bygdegårdar utifrån 
då gällande restriktioner, liksom under 2020, inte genomfört någon fysisk verksamhet. Förbundskansliet 
har under året arbetat delvis på distans och generellt kan sägas att pandemin också medfört ett digitalt 
kunskapslyft. Liksom övriga folkrörelser har pandemin inneburit en påfrestning och förbundet har 
genomfört olika digitala aktiviteter för att hålla i gång det ideella engagemanget. Försäkringen har haft färre 
större skador 2020, vilket ökat återbäringen till försäkringsinnehavarna 2021. 

Femårsöversikt

2021 2020 2019 2018 2017
Belopp i tkr
Intäkter 28 074 25 948 27 805 25 559 26 422
Resultat 1 553 1 989 94 -90 953
Eget kapital 12 576 11 022 9 033 9 230 8 854

Förvaltningsberättelse
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Resultaträkning 

Not 2021 2020

INTÄKTER

Medlemsavgifter 4 565 672 4 583 189

Bidrag 1 6 436 329 6 402 136

Bygdegårdsförsäkringsavgift 12 077 124 12 027 062

Nettoomsättning 2 4 995 629 2 936 572

Summa intäkter 28 074 754 25 948 959

KOSTNADER

Bygdegårdsförsäkringen 3  4 -14 597 566 -13 951 307

Gemensamt -2 594 309 -2 929 756

Landsbygdslotten - 35 000 -235 492

Fastighet och Miljö -1 097 473 - 864 422

Kultur -1 378 450 -1 300 091

Tidskriften Bygdegården -940 600 -888 700

Konst åt alla -1 036 518 -506 459

Film -590 942 -493 085

Ungdom -1 448 940 -1 291 618

Distriktsstöd -533 600 -533 600

Landsbygdsprogrammet -466 778 -310 514

Stämma och styrelse - 1 057 699 -274 974

SAMSAM - 325 0

Organisationsmaterial -19 003 -8 439

Projekt 5 -599 247 -369 943

Summa kostnader -26 396 450 -23 958 400

Rörelseresultat 1 678 305 1 990 558

Avskrivningar

Planenliga avskrivningar 6 -142 050 -142 050

Resultat efter avskrivningar 1 536 255 1 848 508

Finansiella intäkter 16 979 141 409

Resultat efter finansiella poster 1 553 234 1 989 917

ÅRETS RESULTAT  1 553 234  1989 917

Förbundets ekonomi



32

Balansräkning

Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 7 206 005 348 055

Finansiella anläggningstillgångar 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 7 047 903 7 047 903

Summa Anläggningstillgångar 7 253 908 7 395 958

Omsättningstillgångar

Varulager 610 390 629 394

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 9 960 608 9 853 316

Förutbetalda kostnader och övriga kortfristiga fordringar 
upplupna intäkter

92 693 499 004

Kortfristiga placeringar 10 053 301 10 352 320

Kassa och bank 17 210 261 38 748 016

Summa Omsättningstillgångar 27 873 953 49 729 730

SUMMA TILLGÅNGAR 35 127 861 57 125 688

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital 9

Balanserad vinst/föregående års resultat 1 596 029 182 151

Redovisat resultat 1 553 234 1 989 917

Ändamålsenliga medel 9 426 898 8 850 859

Summa eget kapital 12 576 161 11 022 927

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 111 872 21 698

Övriga skulder 251 711 338 063

Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter 10 22 188 117 45 743 000

Summa kortfristiga skulder 22 551 700 46 102 761

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 35 127 861 57 125 688
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Tilläggsupplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 (K2).

Den funktionsindelade resultaträkningen delar in kostnaderna i aktiviteter och funktioner.

Noter 1–4 2021 2020

Not 1 bidrag tkr

Statliga bidrag 5 411 5 847

Lönebidrag mm 295 232

Övriga bidrag (Postkodlotteriets kulturstift.,LRF, Landsbygdslotten, Gustav den V:s 
minnesfond)

730 323

Summa bidrag tkr 6 436 6 402

Not 2 Nettoförsäljningens fördelning

Bygdegårdsförsäkringen 4 415 2 353

Tidskriften Bygdegården 402 437

Utbildning 34 97

Övriga intäkter (ex stämman, org. material ) 144 49

Summa nettointäkter tkr 4 995 2 936

Not 3 Anställda och personalkostnader

Män 3 3

Kvinnor 7 7

Medelantalet anställda 10 10

Löner och andra ersättningar

Ledning/Styrelse/Råd/Revision/Valberedning 970 733

Övriga anställda 3 479 3 853

Summa tkr 4 449 4 586

Sociala kostnader

Ledning/Styrelse/Råd/Revision/Valberedning 304 221

Övriga anställda 1 087 939

Summa tkr 1 391 1 160

Pensionskostnader

Ledning/Styrelse/Råd/Revision/Valberedning 129 41

Övriga anställda 295 244

Summa tkr 424 293

Summa personalkostnader tkr 6 264 6 031

BR har kollektivavtal och därmed följer inbetalning till ITP för alla tjänstemän.

Not 4  Hyreskostnad 883 881
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Noter 5–9 2021 2020

Not 5 Projekt kostnader tkr

Krisstöd 428 350

Försäkringsprojektet 0 19

Utbildningssatsning 171 0

Summa tkr 599 369

Not 6 Avskrivningar och nedskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till 
väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 10-20% 10-20%

Not 7 Inventarier tkr

Ingående anskaffningsvärde 1415 1415

Under året inköpta inventarier 0 0

Under året utrangerade/sålda inventarier 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningar 1415 1415

Ingående avskrivningar 1067 925

Under året utrangerade/sålda inventarier 0 0

Årets avskrivningar 142 142

Utgående ackumulerade avskrivningar 1209 1067

Planenligt restvärde 206 348

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Swedbankaktierna (1 167 stycken) har i avsaknad av uppgift om verkligt anskaffnings värde upptagits till 
marknadsvärdet 37 903 kronor per 31/12 2008.
Marknadsvärdet per 31/12 2021 är 212 510 kronor.

SPP FRN Företagsobligation anskaffningsvärde 7 000 000, Marknadsvärde 7 210 805

Dessutom innehar förbundet 15 aktier i Trångsviksbolaget á 100 kronor.

Not 9 Förändring av eget kapital

Ändamålsenliga medel
Balanserat 

resultat Årest resultat
Belopp vid årets ingång 8 850 182 1 990

Dispositionenligt beslut av årets stämma 1 990 -1 990

Avsättning kanslifond 200

Avsätting Resultatregleringsfond Försäkringen 376

Årets resultat 1 553

Belopp vid årets utgång tkr 9 427 1 596 1 553
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Ändamålsenliga medel:

Kanslifonden uppgår till 2 100 tkr och skall täcka framtida utgifter såsom hyra, löner till personal, långsiktiga 
leasingkontrakt m.m. vid en eventuell avveckling av förbundskansliet. Fonden bör uppgå till  35% av 
förbundets samlade personalkostnader. 
Bygdegårdsförsäkringens resultatregleringsfond 7 327 tkr har följande ändamål:

1. Fonden bör uppgå till 25% av den årliga bruttopremien till försäkringsgivaren för att utgöra en trygghet 
för Bygdegårdsförsäkringen genom att försäkringens resultat balanseras mot fonden samt möjlighet att 
förskottera för föreningarna vid upphandling, omförhandling eller vid avveckling av den gemensamma 
försäkringslösningen.

2. 1 miljon kr indexreglering med prisbasbelopp (basår 2018) bör finnas i fonden för åtgärder som gör 
bygdegårdsbeståndet försäkringsbart, exempelvis genom besiktning för husbocksförsäkring.

3. Fonden kan användas att utjämna premier över tid och vid behov vid premiehöjningar. Inga särskilda 
medel avsätts för detta. 

4. 200-300 tkr/år skall användas till projekt, utbildningar och kampanjer i syfte att förbättra säkerhetsnivå 
i bygdegårdarna och öka bygdegårdsrörelsens attraktivitet som försäkringstagare. Medel skall 
användas till effektiva åtgärder som höjer säkerhetsnivån och på sikt bidra till lägre skadeutfall och 
förhoppningsvis återbetalning av premie genom skadebonus.

       

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter tkr

2021-12-31 2020-12-31

Fakturerade medlems- och försäkringspremier 2021 14 069 14 343

Förutbetalda bidrag 2 418 30 476

Semesterlöneskuld/löneskuld 854 828

Övriga kostnader 4 344 96

Summa tkr 21 685 45 743
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Slutord

Årets resultat är ett överskott på 1 553 235 kronor varav 1 863 041 kronor avser försäkringsverksamheten 
enligt följande: 

2021 2020  2019

Försäkringens resultat 1 863 041 395 549 1 608 314

Kostnad försäkringsprojekt 0 -19 510 -678 868

Total vinst eller förlust 1 863 041 376 039 929 446

Det balanserade resultatet (summan av vinster och förluster under tidigare år) uppgår till 1 596 029 kronor. 
Årets resultat plus det balanserade resultatet innebär 3 149 264 kronor som förbundsstämman har att ta 
ställning till. 

Balanserat resultat  1 596 029

Årets resultat   1 553 235

Summa    3 149 264

Förbundsstyrelsen föreslår 

att   avsätta 1 863 041 kronor i till försäkringsfonden

att   1 286 223 kronor totalt balanseras i ny räkning
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Förening Distrikt Kommun Bidragsbelopp

Angelstads Byggnadsförening UPA Kronoberg Ljungby 33 875

Byggnadsföreningen Loke i Jät Kronoberg Växjö 731 047

Estuna Bygdegårdsförening Stockholm Norrtälje 21 198

Fegens Bygdegårdsförening Halland Falkenberg 246 275

Föreningen Jakobsbergs Gård Stockholm Stockholm 45 000

Huggenäs Bygdegårdsförening Värmland Säffle 40 230

Hultafors Bygdegård Sjuhärad Bollebygd 64 550

Hyssnabornas Bygdegårdsförening Sjuhärad Marks 102 000

Hörvik-Krokås Hembygdsförening Blekinge Sölvesborg 59 875

Ljungsarps Bygdegårdsföresäkring Sjuhärad Tranemo 275 000

Lokrume Bygdegårdsförening Gotland Gotland 151 625

Norra Möckleby Södra Kalmar Mörbylånga 175 000

Ryda Bygdegårdsförening Skaraborg Vara 265 090

Skånings Åsaka Bygdegårdsförening Skaraborg Skara 110 000

Skällingegårdens Hembygdsförening Halland Varberg 491 943

Steneby Bygdegårdsförening Västra Bengtsfors 307 018

Stenkumla Bygdegårdsförening Gotland Gotland 4 930

Sundoms Bygdegårdsförening Norrbotten Luleå 125 000

Sälbodabygdens Bygdegårdsförening Värmland Arvika 39 360

Via Bygdegårdsförening Gävleborg Hudiksvall 164 967

Väne-Ryrs Byalag Västra Vänersborg 300 000

Över-Enhörna Bygdegårdsförening Stockholm Södertälje 250 000

Totalt BR 22         4 003 983 

Totalt RIKET 101     28 400 000 

Procent BR 22% 14%

Bilagor

Bilaga 1: Beslut om investeringsbidrag från Boverket till bygdegårdar 
2021
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Bilaga 2: Konstinnehav och deponering
Bygdegårdarnas Riksförbund köper årligen in konst av yrkesverksamma konstnärer inom ramen för Konst 
åt alla. Vi har för närvarande drygt 4 000 konstverk, varav merparten är deponerade på bygdegårdar. Cirka 
600 föreningar har konstdepositioner. I vårt konstförråd finns cirka 300 konstverk i avvaktan på deponering. 
Förteckning över inköpt och deponerad konst finns tillgänglig hos Bygdegårdarnas Riksförbund. Försäk-
rings värdet var 2021-10-19 närmare 14 miljoner kronor.
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Bilaga 3:  Revisionsberättelse
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Anteckningar



Bygdegårdarnas Riksförbund

08–440 51 90

info@bygdegardarna.se

www.bygdegardarna.se
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