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Redovisning av ålagda uppdrag  
Översikt över handlingar och rapporter som ska hanteras av förbundsstyrelsen inför 

förbundsstämman i Älmhult. Följande fem återrapporteringsärenden föreligger:  

Översyn av kriterierna för att fler ska kunna ta ungdomsdiplom 

Motion: att översyn görs av reglerna för ungdomsdiplomet […] och möjliggöra för fler att 

diplomera sin ungdomsverksamhet. Motionen pekar särskilt på kriteriet om minst två 

ledamöter i styrelsen.  

Förbundsstämman beslutade att en översyn av kriterierna genomförs med hänsyn taget till 

den synpunkt som förts fram och att involvera ungdomar i översynen.  

Åtgärd: 

En grupp med engagerade unga inom organisationen och 

ungdomsmedlemsorganisationerna samlades till ett digitalt möte för att diskutera 

Ungdomsdiplomets upplägg och innehåll. De kom fram till att kraven var lagom höga men 

att materialet behövde förtydligas och förenklas samt att det behövs stöd till föreningarna 

för att de ska kunna uppnå kriterierna. Kravet att minst två ledamöter ska vara under 30 år 

diskuterades särskilt. Gruppen konstaterade att det är viktigt att inte vara ensam som ung i 

en styrelse för att känna trygghet och kunna ta plats. Ungdomsrådet och förbundsstyrelsen 

instämde i analysen och i mars 2021 antogs det uppdaterade Ungdomsdiplomet. En ny 

informationsfolder med uppdaterat och tydligare innehåll har därefter tagits fram. Foldern 

fungerar även som ansökningsblankett och finns i både digitalt och tryckt format. Som 

komplement har ”Arbetsmaterial för Ungdomsdiplom” sammanställts i en digital folder. 

Denna innehåller tips och inspiration till föreningar som vill bli bättre på att inkludera 

unga. 

Folkhälsa  

Motion: Förbundet ska lyfta fram bygdegårdsrörelsens viktiga arbete och resurs i 

folkhälsans tecken, att förbundet i verksamhetsplanen har med ett avsnitt om folkhälsa, att 

förbundet för dialog med myndigheter för ökad förståelse och mer resurser för 

bygdegårdsrörelsens viktiga arbete med folkhälsa.  

Förbundsstämman beslutade att förbundet ska lyfta fram bygdegårdsrörelsens viktiga 

arbete och resurs i folkhälsans tecken och att förbundet i samarbete med Studieförbundet 

Vuxenskolan tar fram ett möteskoncept för för samtalsgrupper/-verksamhet som blir ett 

konkret stöd till våra bygdegårdsföreningar i arbetet med att motverka den psykiska 

ohälsan.  

Åtgärd:  

Folkhälsa har som verksamhetsområde lyfts fram som en av bygdegårdsrörelsen viktiga 

bidrag till lokalsamhället, inte minst under pandemin. Ett promenadsamtal med inriktning 

på psykisk och fysisk hälsa togs fram som metodmaterial och kan genomföras i samverkan 

med Studieförbundet Vuxenskolan. Exempel på hur vi kan arbeta med folkhälsa har tagits 

upp i webbinarier, tidningen Bygdegården och i nyhetsbrev. Bygdegårdarnas miljödiplom 

har omarbetats till ett hållbarhetsdiplom som knyter an till Agenda 2030 och de tre 

delarna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, där folkhälsa ingår i det sistnämnda. I 

verksamhetsplanen ligger folkhälsa med som ett område med fortsatta insatser.  
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Kostnad för swish 

Motion: Att Bygdegårdarnas Riksförbund bör arbeta med att föreslå bankerna att ta bort 

denna avgift för bygdegårdsföreningarna. 

Förbundsstämman beslutade att i första hand arbeta med att föreslå bankerna att ta bort 

denna avgift för bygdegårdsföreningarna och att i andra hand verka för en sänkning av 

avgiften för ideella organisationer och att avgift för belopp under 20 kronor helt tas bort.  

Åtgärd:  

Bygdegårdarnas Riksförbund har kontaktat vår bank Swedbank i ärendet. Swish-avgifterna 

är en branschöverenskommelse mellan bankerna. Förbundschef och förbundsekonom har 

fört fram förbundets synpunkter till Kia Olsson vid Swedbank vid flera tillfällen, bland 

annat på möte i september 2021.  

Ökat anslag från Boverket 

Motion: Fortsätta påverkansarbetet för att höja Boverkets anslag till allmänna 

samlingslokaler.  

Förbundsstämman beslutade att fortsätta påverkansarbetet om att höja Boverkets anslag 

till allmänna samlingslokaler.  

Åtgärd:  

Bygdegårdarnas Riksförbund har på flera olika sätt uppvaktat politiker och beslutsfattare i 

frågan dels helt i egen regi, dels som en av tre parter i Samsam. Uppvaktningen har bestått 

i flera skrivelser till politiker, uppvaktningar och sittningar med politiker, debattartiklar 

mm. Riksdag och regering har beviljat tre krisstöd till allmänna samlingslokaler 

omfattande totalt 185 miljoner kronor.  

Medlemsnytta för våra Bygdegårdar i kristider 

Motion: Att bygdegårdarnas Riksförbund går in och stödjer med ekonomiska medel de 

bygdegårdar som nu utsätts för stora problem på grund av den extrema kris som uppstått 

genom Covid-19.  

Förbundsstämman beslutade att uppdra till förbundsstyrelsen att se över möjligheterna till 

en tillfällig satsning, hjälp till självhjälp som stärker föreningarnas möjlighet att söka 

offentligt stöd.  

Åtgärd: 

Bygdegårdarnas Riksförbund insåg omgående att pandemin skulle komma att påverka 

bygdegårdsrörelsen på många olika sätt - ekonomiskt, verksamhetsmässigt, 

förhållningssätt till råd och restriktioner, etcetera. En coronagrupp bestående av 

tjänstepersoner på kansliet, tillsattes för att följa upp myndigheters kommunikation, samla 

in underlag från föreningar och distrikt och arbeta strategiskt med 

informationsförmedling. Riksförbundet genomförde också uppvaktningar såväl politiskt 

som till myndigheter och ansökte om särskilda medel som anslagits via flera krisbudgetar. 

Föreningarna har därigenom kunnat ta del av riktade krisstöd via Boverket och 

arrangörsstödet ÅterstartBygdegård som kom till genom medel via Kulturrådet. Därutöver 

kunde premien till Bygdegårdsförsäkringen rabatteras genom att använda ett överskott och 

utbetalningar via Länsförsäkringar Halland. Föreningarna erbjöds också olika webbinarier, 

inom skilda ämnen, för att förmedla information men även för att arbeta med 

verksamhetsutveckling. Kommunikationen om alla åtgärder kommunicerades via bland 

annat digitala nyhetsbrev, hemsida, sociala medier och tidskriften Bygdegården.  
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Riksförbundet har också tagit fram en sammanställning över ekonomiska stöd inom olika 

områden som finns att söka för bygdegårdsföreningarna. Sammanställningen “Här finns 

pengarna” läggs upp på vår hemsida under 2022.   
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