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Omslagsbild: Sommaren 2020 arrangerades ”Björköhäng” för barn och ungdomar av Björkö-Arholma 
medborgarhusförening (bygdegård) och Björkö-Arholma hembygdsförening. 40 barn och unga deltog 
i olika akiviteter under en veckas tid. Konstnären Åsa Öhrn ledde de två första konstskoledagarna där 
barnen bland annat fick modellera i plastelina, en slags lera i olika färger. Foto: Monica Eriksson
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Vem kunde tro när 2020 drog igång att corona-
pandemin skulle komma och vända upp och ner 
på allting. Restriktionerna har slagit hårt mot våra 
bygdegårdsföreningar och påverkar mötesfriheten, 
gemenskapen samt möjligheten till kultur och 
folkbildning som är så viktiga för det demokratiska 
samhället och för landsbygdernas livskraft. Det 
finns en stark vetenskaplig grund för att kultur- 
och föreningsengagemang är hälsofrämjande och 
vi vet att många mått dåligt under detta svåra år. 
Bygdegårdsrörelsen har fått en viktig uppgift att 
ställa om verksamheten och fortsätta framåt trots 
pandemi. 

De digitala möjligheterna är många och bygde-
gårdsrörelsen har verkligen tagit ett utvecklingskliv 
under året. Mycket behöver inte ställas in, utan 
kan ställas om. Vissa arrangemang har också 
tillkommit tack vare de nya möjligheterna tekniken 
ger. Riksförbundet har fokuserat på att främja 
den lokala gemenskapen och det demokratiska 
mötet som bygdegårdarna ger. Krisen visar också 
med stor tydlighet vilken viktig demokrati- och 
tillgänglighetsfråga fiberutbyggnaden i landet är. 

Som riksförbund är vi starka tillsammans. Vi gör 
skillnad bara genom att finnas. Genom att också 
berätta om att vi finns och vad vi gör och bidrar 
med till samhället så blir vi en ännu starkare aktör 
för demokrati, kultur och landsbygdsutveckling. 
Beslutsfattare lyssnar till våra önskemål och 
erfarenhetsutbytet mellan oss ger mervärden. Med 
vår storlek, vår geografiska spridning och vår lokala 
förankring är vi en otroligt stark kraft. 

Förutom de allmänna krisstöd som gått att söka 
under året fick vi till ett riktat krisstöd från staten 
till landets allmänna samlingslokaler. Nästan 28 
miljoner kunde vi dela ut till våra bygdegårdar 
under vintern och 2021 kommer ytterligare ett 
krisstöd. En annan stor vinst var att vi lyckades 
stoppa den planerade nedskärningen för Boverkets 
anslag till allmänna samlingslokaler. Dessutom har 
vi efter många års påverkansarbete nu lyckats få till 
en bättre skrivning i Boverkets förordning där man 
nu inte längre enbart prioriterar socioekonomiskt 

utsatta områden i storstad, utan områden med 
socioekonomiska utmaningar samt områden som 
saknar närhet till offentlig och kommersiell service. 
Detta kommer gynna många bygdegårdar i deras 
ansökningar till myndigheten.

Vi tar ett stort ansvar för omställning men det 
är självklart inte lätt. Inställda evenemang och 
avbokningar ger stora inkomstbortfall för våra 
medlemsföreningar. Beroende på hur lång tid vi 
behöver leva efter rådande restriktioner kan det 
få förödande konsekvenser. Att vaccineringen 
satt igång skänker hopp. Återigen ser vi bevis på 
hur viktiga våra bygdegårdar är som öppnar sina 
hus för att vaccinering ska kunna ske nära där 
människor bor. Bygdegårdarna har en unik roll 
som lokalhållande förening för ideella, offentliga 
och privata aktörer, det visar sig inte minst i kristid. 
Gemenskapen i bygdegårdsrörelsen är en styrka. 
När vi kommer ut på andra sidan krisen så finns där 
bygdegårdarna som fortsatt håller ledartröjan för 
demokrati, lokal utveckling och social gemenskap. 
Vi har sagt det förut men det tål att upprepas: 
Bygdegårdarna samlar Sverige! 

Starka tillsammans 

Per Lodenius  
Förbundsordförande

Foto: Karin Walden Egholt
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Bygdegårdarnas Riksförbund, BR, med 1 444 bygde-   
gårdsföreningar, är landets största riksorga  nisa tion 
för föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Den 
allmänna samlingslokalen är en arena för alla med  
en demokratisk värdegrund, där utrymme finns för  
folkbildning, kultur, möten och fest. En mötesplats  
som skapar möjligheter och mening. Samlings-
lokalen är också en kraft för ett inkluderande 
samhälle. 

Den stora majoriteten av landets bygdegårdar finns 
på landsbygden. Bygdegårdsföreningen är den 
starka motor som behövs för att stärka samverkan 
och därigenom stärka den lokala gemenskap som 
är nödvändig för att det lokala utvecklingsarbetet 
ska bli framgångsrikt. 

Förbundsstämman 2018 antog vision och lång-
siktiga mål för riksförbundet. Bygdegårdarnas 
Riksförbunds verksamhet syftar till att uppnå 
visionen: ”Bygdegårdarna samlar Sverige. Vi är en 
öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. 
Bygdegårdsrörelsen 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 respekt-
erad samhällsaktör.

• Bygdegårdarna blir fler, med en ännu bättre sprid-
ning över landet.

• Bygdegårdarna är funktionella och tillgängliga 
mötesplatser

• Bygdegårdarnas verksamhet når fler målgrupper.

Coronapandemin
I början av året utbröt coronapandemin och från 
och med i mitten av mars har bygdegårdsrörelsen 
levt under de restriktioner och lagar som begränsat 
det fysiska mötet ur smitthänsyn. BR har arbetat 
aktivt med att ställa om sin egen verksamhet, 
stöttat distrikten och föreningarna under krisen 
samt fokuserat på påverkansarbete för att få 
samhällets stöd när beslutade restriktioner slagit 
undan benen för bygdegårdarnas verksamhet och 
ekonomi.

En särskild stödgrupp om fyra personer har foku-
serat på sådant som gällt coronavirusets påverkan 
på bygdegårdsrörelsen. Att sprida information, 

både om gällande restriktioner och om möjliga 
stöd att söka, har varit en viktig uppgift. I varje 
nyhetsbrev har en särskild sektion funnits som 
har tagit upp det som har varit aktuellt i frågan. 
Varje nummer av tidningen har också tagit upp 
relevanta frågor i ämnet. Att stötta omställning 
av arrangemang har varit ett annat viktigt fokus. 
Genom riksförbundets egen omställning av 
exempelvis förbundsstämman som arrangerades 
digitalt fick många utbildning i digitala möten. 
Fler alternativ för smittsäkra arrangemang har 
också lyfts upp. I juni hölls ett webbinarium om 
bygdegårdarnas situation och stöd i coronakrisen. I 
oktober hölls två webbinarier, ett om att arrangera 
coronasäkert och ett om det riktade krisstödet till 
allmänna samlingslokaler.

Två enkäter om föreningarnas inställda evenemang 
och ekonomi har genomförts, dels för att kunna 
stötta de föreningar som var särskilt hårt utsatta, 
och också som underlag till det påverkansarbete 
som gjordes under våren och sommaren för att få 
till ett statligt riktat krisstöd till bygdegårdarna. 
Under hösten blev stödet verklighet och 27 896 000 
kronor kunde efter en stor ansökningsprocess delas 
ut till föreningarna. Alla bygdegårdsföreningar som 
i ansökan uppgav att de var i behov av stöd samt 
påvisade en negativ ekonomisk påverkan på grund 
av pandemin fick stöd. Andra stöd föreningarna 
kunnat söka är bland annat omställningsstöd, 
biografstöd och pengar för inställda och uppskjutna 
kulturevenemang. 

Påverkansarbetet för att få till stöden samt för att 
ideella föreningar likväl som företag ska kunna söka 
stöd har varit ett viktigt fokus under året. Många 
skrivelser, remissvar och mediainlägg skickades. 
Flera möten genomfördes med regering och myn-
dig heter. Genom samarbetsorganisationer som 
Civos och Samsam har riksförbundet bidragit till 
en stark röst från den samlade ideella sektorn. 
Dessutom skickades brev om bygdegårdarnas 
vik tiga roll för lokalsamhället och den lokala 
krisberedskapen till alla kommuner, alla regioner, 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB). Riksförbundet har även stöttat och upp-
muntrat föreningar och distrikt att höra av sig 
till politiker och media på samma sätt lokalt och 
regionalt. 

Bygdegårdarna samlar Sverige
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Bygdegårdarnas Riksförbund sprider kunskap om 
nyttan med bygdegårdar för samhället samt stöttar 
sina medlemsföreningar och bygdegårdsdistrikt i 
deras arbete med kommunikation. Att bilda opinion 
och påverka beslutsfattare för att skapa goda förut - 
sättningar för bygdegårdar och en levande lands-
bygd är en viktig uppgift. 

I februari arrangerade BR för första gången en pub - 
lik landsbygdskonferens för att öka kännedomen 
om bygdegårdsrörelsen och BR som landsbygds-
aktör. Konferensen finansierades med medel från  
överskottet från Landsbygdslotten 2019 och live-
sändes på Facebook. Nästan 80 personer deltog i 
konferensen som även bjöd på berättelser från tre 
olika bygdegårdsföreningar. Riksförbundet med-
verkade även på seminarium om landsbygdens 
kulturliv under Folk och Kultur i Eskilstuna.

Hemsidan, som är navet i BR:s kommunikation, har 
haft i snitt 8 7001 besökare per månad under året. 
Besökarna på Hitta bygdegård minskade väsentligt i 
mars och har sedan följt med upp och ner beroende 
på pandemirestriktionerna. På ordförande- och 
sekreterarkonferensen uppmanades alla distrikt 
att ha uppdaterade hemsidor och informerades 
om både support och utbildning on-demand 
från förbundskansliet. Tyvärr hann endast en 
on-demand-utbildning genomföras (i Stockholm) 
på grund av att pandemin satte stopp för fler. I 
maj anordnades ett webbmöte för distrikten om 
1 Siffran är inte jämförbar med 2018 och 2019 då de tidi-
gare siffrorna var felaktigt beräknade.

hemsidor där de även erbjöds personlig coachning. 
Det var 480 föreningar som hade en hemsida 
genom förbundet vid årets slut vilket är en ökning 
med nästan 30 jämfört med 2019. Hemsidan 
utveck las kontinuerligt och i december lanserades 
en del mindre förbättringar. 

BR har varit aktivt i sociala medier med samman-
lagt 206 inlägg på Facebook och 94 inlägg på 
Insta gram, antalet inlägg på Instagram har minskat 
då det bygger på bilder av händelser och det har 
varit färre under 2020. Populärast på Instagram 
var den rullande bygdegården i Värmland och nr 1 
av tidskriften Bygdegården med Maxida Märak på 
omslaget. På Facebook väckte medlemsökningen 
och det riktade krisstödet mest engagemang. 
I november publicerades en film om några av 
Bygdegårdarnas Riksförbunds samarbetspartners.

Det har varit ett bra år för BR i media med bland 
annat två egna debattartiklar publicerade på 
riksplanet och tre regionalt på flera ställen i 
landet. En gemensam debattartikel med Ideell 
kulturallians med flera om neddragning av kultur-
stödet publicerades i Dagens Samhälle i februari. 
I juni publicerades en debattartikel om att bygde-
gårdarna måste leva kvar tillsammans med 
respektive distriktsordförande regionalt på flera 
håll i landet. I augusti publicerades debattartikeln 
”Bygdegårdar behöver stöd för att överleva” i 
Dagens Samhälle. Samma månad publicerade 
Dagens Arena en debattartikel om minskande 
investeringsstöd inom landsbygdsprogrammet 
och Boverket. I samband med BR:s Kulturvecka i 
oktober publicerades en debattartikel skriven av 
riksförbundet, men utskickad av distrikten, i flera 
olika regionala och lokala tidningar. I december 
skrev riksförbundet ett brev till alla regioner och 
ett pressmeddelande till media om att använda 
bygdegårdar som lokaler vid massvaccinering. 
Utifrån detta tog Sörmlands bygdegårdsdistrikt 
fram en debattartikel som skickades till regional 
och lokal media av flera distrikt och publicerades 
på flera ställen.

Pressmeddelanden om medlemsökning skickades  
ut i januari och fick media i bland annat Uppsala,  
Skaraborg, Skåne och Dalarna. Vandringsutställ-
ningen Vässa pennan har uppmärksammats i 
lokalmedia på flera ställen. Ett pressmeddelande 
om hur bygdegårdar drabbas av coronakrisen 
plockades upp av lokalmedia på flera ställen, 
både tidningar och P4 som även intervjuade 
lokala företrädare. Årets bygdegårdsförening 

Kommunikation och opinionsbildning

BYGDEGÅRDARNA

LANDSBYGD
Den 14 februari arrangerade Bygdegårdarnas 
Riksförbund en publik Landsbygdskonferens i 
Stockholm med bland annat en politikerpanel.
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uppmärksammades i Hela Hälsingland. Värmlands 
distriktsordförande intervjuades i P4 när Occupy 
bygdegården drog igång i distriktet. Konst åt alla- 
utställningen i Halland, som fick ställa om till digi - 
talt genomförande på rekordkort tid, uppmärk-
sammades i lokalpress. Under året har det även 
skrivits om bygdegårdarnas situation i coronakrisen 
i lokalmedia på flera ställen. 

Tidskriften Bygdegården är en viktig kanal för att nå 
ut till alla medlemmar samt andra intressenter för 
att visa upp allt som händer i bygdegårdsrörelsen. I 
tredje numret intervjuades Jan Scherman som även 
beställde ett antal tidningar att ha med sig när han 
marknadsför sin nya bok ”Korvresan”. Tidskriften 
kommer ut med fyra nummer per år i en upplaga 
om 5 500 exemplar. 

Bygdegårdarnas Riksförbunds nyhetsbrev har 
skickats ut tio gånger till cirka 5 000 mottagare 
per utskick. Nyhetsbrevet har öppnats av i snitt 47 
procent av mottagarna. Även fem nyhetsbrev till 
funktionärerna i bygdegårdsdistrikten har skickats 
ut med en öppningsfrekvens på 63 procent i snitt.

Den andra 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 två procent av de svarande bygde-
gårdar, vid urval av personer boende på landsbygd 
var det sju procent. Totalt 12 procent kände till 

Bygdegårdarnas Riksförbund i någon utsträckning. 
Det var en liten förbättring men ingen signifikant 
sådan gentemot 2019.

BR har, efter 2019 års avslag, fortsatt att arbeta 
med målet att skapa förståelse för behovet av en 
verksamhetsersättning till BR hos företrädare för 
regering och riksdag. Ett möte med landsbygds-
ministerns statssekreterare hölls på temat i maj. I 
övrigt har påverkansarbetet under året i hög grad 
präglats av coronakrisen. 

För att stötta föreningarna och distrikten i deras 
påverkansarbete har riksförbundet tagit fram 
dokumenten ”Kontakta din kommun” och 
”Kontakta din region”. Distrikten workshoppade 
kring region-dokumentet på ordförande- och 
sekreterarkonferensen i januari. Dokumenten 
följdes upp med tips samt brevmallar för kommun  
och region. I juni hölls ett webbinarium för kom-
mun tjänstemän med syfte att de skulle kontakta 
och samverka med bygdegårdsföreningar. Flera 
kommuner har påbörjat ett sådant arbete efter 
webbinariet. 

Ytterligare 85 (totalt 256) föreningar har bjudit in  
företrädare för kommunen till möte och ytterligare 
fem distrikt (totalt 14) har medverkat vid framtag-
ande av styrdokument i sin region. Målet från 
verk samhetsplanen är nått. Siffrorna är från 
årsrapporteringen 2020 vilket innebär att de gäller 
för året 2019. 
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Bygdegårdarnas Riksförbund har under året 
anord  nat flera konferenser och utbildningar 
för att stötta distrikten och medlemmarna med 
relevant kunskap och kompetensutveckling. 
Efter pandemins utbrott har förbundet erbjudit 
utbildningar och konferenser digitalt, samt utökat 
utbildningar till medlemmar genom webbinarier. 
Flera distrikt har också genomfört digitala 
träffar och arrangemang under året. Pandemin 
har inneburit att BR lagt stort fokus på stöd till 
medlemmarnas och distriktens omställning och 
digitalisering av verksamheten för att upprätthålla 
organisationen.

I januari hölls distriktsordförande- och sekreterar-
konferens där deltagarna bland annat fick lära 
sig mer om och reflektera över ledarskap. För 
att implementera styrdokument har dessa både 
behandlats på konferenser samt skickats ut per 
post och e-post. På konferensen behandlades ny 
idégrund och stadgar samt likabehandlingsplan 

Organisationsutveckling

och långsiktiga mål. I årsmötesutskicket skickades 
idégrund och stadgar ut till alla föreningar. Också 
på distriktsstyrelseintroduktionen i september och 
konferenshelgen för distriktens kontaktpersoner 
för fastighet, miljö, ungdom, kultur och landsbygd i 
oktober lyftes dessa styrdokument upp.

Den tvååriga utredningen av medlemsavgiften 
slutfördes under året. Distrikten har fått ge yttran-
den över utformningen och beslut fattades av 
förbundsstämman. En halvtidsuppföljning av de  
långsiktiga målen presenterades också på stäm-
man.

I april anställdes en verksamhetsutvecklare inom 
organisation. Tjänsten kommer ge ytterligare stött-
ning till organisationsutveckling och utbildning 
inom förbundet. En långsiktig utbildningsplan 
arbetas fram och presenteras under 2021.

I november höll förbundsstyrelsen digitala möten 
med sina kontakdistrikt i syfte att lyssna in samt 
stärka och utveckla relationerna mellan riksförbund 
och distriktsnivån.

Planering av utbildningssatsningen inom demokrati  
och ledarskap har påbörjats. Utbildningen planeras  
att genomföras under 2021 inom konceptet utbild-
ning för utbildare och kommer ta upp teman som 
inkludering, föryngring och ledarskap. Samarbete 
med SV och andra medlemsorganisationen 
kommer vara del av satsningen. 

På grund av rådande pandemi fick medlemsrekry-
teringen sakta in under året. Distrikt med bygde-
gårdslösa kommuner har fått uppmuntran att skapa 
kontakt med allmänna samlingslokaler i kommun-
erna. Under hösten uppdaterades informationen i 
rekryteringsutskick och tre större utskick gjordes 
till potentiella medlemmar med stort fokus på 
bygdegårdslösa kommuner. Medlemstalet var vid 
årets slut 1 444 medlemsföreningar vilket innebär 
en minskning med tre föreningar jämfört med 
föregående år. Antalet kommuner med bygdegårdar 
är 250 av 290 kommuner, målet på 253 nåddes inte. 
Bygdegårdsdistrikten Stockholm, Södermanland, 
Kronoberg, Skaraborg och Dalarna ökade i 
medlems antal under året. 

Ett av webbinarierna under året handlade om 
bygdegårdarnas situation i coronakrisen och tog 
upp både påverkansarbete, krispaket och -stöd 
samt tips på genomförbara aktiviteter.
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Samsam

Samlingslokalsorganisationernas Samarbets-
kommitté, Samsam, består av Bygdegårdarnas 
Riksförbund, Folkets Hus och Parker samt 
Riksföreningen Våra Gårdar. Efter flertalet skrivelser 
och möten med Kulturdepartementet och andra 
regeringsföreträdare fick Samsam till stånd ett 
riktat krisstöd till allmänna samlingslokaler med 
anledning av pandemin. Knappt 28 miljoner 
delades ut till bygdegårdsföreningarna vid 
årsskiftet.

Boverksresan arrangerades digitalt i september. 
Kalvsviks bygdegård deltog och presenterade 
sin gjorda boverksinvestering. Under dagen 
diskuterades också den uppdaterade förordningen 
med gjorda förbättringar enligt Samsams tidigare 
önskemål och påverkansarbete.

Samverkan inom Konst åt alla har pågått under året 
med tre gemensamma utställningar.

Simon Svensson, Våra Gårdar, Eva Karlsson, Folkets Hus och Parker och Göthe Johansson, Bygdegårdarnas 
Riksförbund, besökte i början av året Boverket i Karlskrona för att diskutera förbättringar i förordning och 
föreskrifter gällande boverksstöden som rör Samsams medlemsföreningar.
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Landsbygdslotten är Bygdegårdarnas Riksförbunds 
lotteri som startades 2015 i samverkan med LRF  
Media och med Nordic Lottery som underleverantör 
och drifts partner. Den 1 januari 
2020 valde LRF Media att kliva av 
samarbetet och Nordic Lottery 
tog över som samverkanspart.

BR fick ta del av ett överskott på 
98 137 kronor vilket betal ades ut 
till föreningar och dist rikt som  
fick ansöka om 5 000-kronors-
checkar för att arrangera barn- 
och ungdoms verksamhet. Kvar - 
varande pengar från föregå ende 
år har möjliggjort att före ningar 
och distrikt fortsatt har kunnat  

ansöka om 10 000 kronor i stimulansstöd för att ta  
hjälp att skriva ansök ningar till Landsbygdsprog-
ram met samt till vandringsutställningen Vässa 

pennan.

Landsbygdslottens styrgrupp 
be stod av Per Lodenius, Anders 
Karlsson, Karin Fälldin samt 
repre sentanter från Nordic 
Lottery. Lotteriföreståndare 
Monica Eriksson var adjungerad 
i styrgruppen till och med 30 juni 
då positionen lotteriföreståndare 
avvecklades med anledning av den 
nya lotterilagen. I samband med 
detta bytte lotteriet även namn från 
Landlotten till Landsbygdslotten.

Landsbygdslotten

Stora Beddinge

Vinbergs bygdegård

Videbergs bygdegård

Borgunda bygdegård

Vendels bygdegård

Några av aktiviteterna som genomfördes med stöd av en ungdomscheck.
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Investeringar och underhåll
BR har gett stöd till medlemsföreningar i fastighets-  
och investeringsfrågor. Verktyget Årlig genomgång 
av fastigheten uppdaterades under våren och har  
kommunicerats i nyhetsbrev och på hemsida samt  
med hjälp av bygdegårdsdistrikten. I årsrapporte-
ringen 2020 (för året 2019) svarade ytterligare 144  
föreningar att de använt materialet Årlig genom-
gång av fastigheten, totalt 391 föreningar. Ytter-
ligare 147 föreningar uppgav att de utfört åtgärder 
med anledning av genomgången, totalt 352 
föreningar. Målet för antal som gjort genomgången 
är inte nått, men för dem som använt materialet är 
målet om att utföra åtgärder nått med råge. 

Även Digital byggpärm uppdaterades och hem-
sidans materialbank kompletterades med förslags  - 
mall till att söka investeringsstöd från Boverket. 35 
föreningar sökte investeringsbidrag och 17 före-
ningar sökte bidrag för tillgänglighetsanpassning 
från Boverket vilket var lägre än vårt satta mål. 
Däremot ökade antal föreningar med utsedd 
kontaktperson för fastighetsfrågor med 27, totalt 
487 föreningar under 2020.

Det enträgna påverkansarbetet om boverksstödet 
gav resultat under året. Förordningen justerades 
under sommaren där bland annat maxgränsen 
för att söka tillgänglighetsbidrag höjdes till 
300 000 kronor, besiktningsman slopades och 
möjligheten att 75 procent av bidraget kan betalas 

ut i förskott infördes. I budgetförhandlingarna fick 
BR tillsammans med Samsam också till stånd att 
boverksanslaget permanentas på nivån 52 miljoner 
kronor per år istället för det aviserade 32 miljoner. 
Under vintern tog nästa förordningsförhandling 
vid då prioriteringen om socioekonomiskt 
utsatta områden i storstad slopades till förmån 
för områden med socioekonomiska utmaningar 
samt områden som saknar närhet till offentlig och 
kommersiell service.

Rikskansliet var inbjudna och medverkade på  
bygdegårdsdistriktens utbildningar om boverks-
stöden i Uppsala och Stockholms län. BR arrange-
rade en kickoff i maj och en konferenshelg i oktober 
för distriktens kontaktpersoner för fastighet. 

Under året rekryterades en ny verksamhets-
utvecklare för fastighet och miljö till rikskansliet 
som började i oktober.

Miljö 
BR har under året gett stöd till medlemsföreningar 
i miljö- och energifrågor. Vid konferenshelgen för 
distriktens kontaktpersoner i oktober genomfördes 
ett uppskattat seminarium om solenergi och 
solceller. 

Miljöstipendiet delades ut på förbundsstämman 
till Östergrändens bygdegårdsförening, Gävleborgs 
bygdegårdsdistrikt, för miljöanpassat underhåll 

Fastighet

Under sommaren 2020 monterades 600 kvadratmeter 
solpaneler på Gideågården och anläggningen 
driftsattes i september. Foto: Bengt Rönnqvist
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av bygdegården med bland annat installation av 
sjövärmepump. Avtal tecknades i januari med 
Bondens El som sponsor för Miljöstipendiet. 

Under året har 12 nya miljödiplom utdelats. 93 
giltiga miljödiplom finns totalt (diplom 1: 73, 
diplom 2: 15, diplom 3: 5). Inte tillräckligt för att 
nå målet om 135 föreningar. 15 av 24 distrikt hade 
föreningar med aktuella miljödiplom vilket inte 
heller det når upp till målet om att alla distrikt ska 
ha minst en förening.

Under hösten har ett arbete dragit igång för att, i  
enlighet med stämmobeslut, ta fram ett hållbar-
hets diplom med koppling till Agenda 2030 som 
ersätter nuvarande miljödiplom. 

Försäkring
Alla föreningar var anslutna till Bygdegårds-
försäkringen, som vid årets slut omfattade en 
yta om 439 910 kvadratmeter trähus och 57 447 
kvadratmeter  stenhus. Totalt var dessa byggnader 
försäkrade för 8,9 miljarder kronor. De anslutna 
föreningarna hade tillsammans 1 039 uthus som var 
mindre än 51 kvadratmeter, 228 uthus mellan 51 
och 100 kvadratmeter och 116 uthus större än 100 
kvadratmeter. Lösegendomen var försäkrad för 697 
miljoner kr. Den totala försäkringspremien uppgick 
till drygt 10 miljoner kronor efter avdragna rabatter.

Vid årsskiftet hade 61 skador anmälts, och den 
beräknade ersättningen uppgick till 2 217 000 
kronor. Ersättningen ligger något under snittet 
för de senaste fem åren. De enskilt största 
skadorna är ett förmögenhetsbrott reserverat till 
maxbeloppet 473 000 kronor samt en stormskada 
som är reserverad till 500 000 kronor. Även i år 
står vattenskador som kunde ha begränsats av en 
vattenfelsbrytare för en stor del av skadekostnaden. 
Någon totalbrand inträffade ej. 

Under första delen av året räknades skadebonus för 
2019 ut till 1 miljon kronor. Skadebonusen kunde 
användas till att ge återbäring på 2021 års faktura 
till föreningar med försäkring 2020. Under året har 
134 396 kronor betalats ut till föreningar för brand- 
och inbrottslarm samt vattenfelsbrytare vilket är 
mindre än målet om 200 000 kronor.

Den inplanerade försäkringskonferensen i 
mars fick ställas in med kort varsel på grund av 
coronapandemin. Konferensen ersattes med ett 
kvällswebbinarium för kontaktpersonerna för 
försäkringsfrågor där distriktspotten lanserades. 
Distriktspotten gav distrikten möjlighet att söka 
medel för att bedriva uppsökande verksamhet 
och andra aktiviteter inom försäkring och skade-
förebyggande. På grund av pandemin så har 
det inte gått att genomföra sådana aktiviteter 
under 2020 och endast en ansökan har kommit 
in och beviljats. Under hösten genomfördes tre 
webbinarium med olika teman inom försäkring 
och skadeförebyggande som var öppna för alla 
föreningsfunktionärer. 

Utbildningen Säker föreningsgård har under året  
marknadsförts i samtliga kanaler: nyhetsbrev, 
tidning, e-postsignatur, webbplats, informations-
blad, webbinarium med mera. Responsen från dem 
som genomför har varit mycket positiv. Under året 
har 34 föreningar certifierat sig. Totalt var vid årets 
slut 115 föreningar certifierade.

Försäkringskommittén bestod under året av Sören 
Runnestig (ordförande), Karin Olsson, Karin Fälldin 
samt försäkringskansliet. Vid två tillfällen höll 
försäkringskommittén digitala sammanträden med 
Länsförsäkringar Halland som representerades av 
Tobbe Ivarsson och Carl-Gunnar Andersson.

En del av miljöarbetet i Östergrändens bygdegårds-
förening, som tilldelades årets miljöstipendium, 
var att anlägga sjövärme vilket även sänkte 
driftskostnaderna. Foto: Nicklas Eriksson
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Kultur
Landsbygdernas största kulturorganisation – 
bygde  gårdsrörelsen – startade året genom att med - 
verka som medarrangör vid två stora arrangemang. 
Sveriges största mötesplats för scenkonstarrangörer 
i Mellansverige bjöd in till Utbudsdag i Västerås. 
En utbudsdag BR arrangerar i samarbete med 
Riksteatern Mellansverige. Därefter tog det kultur-
politiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna vid  
med seminariet Landsbygdens kulturliv. Ett samtal 
som arrangerades tillsammans med Sveriges 
Hembygds förbund, Hela Sverige ska leva och Ax – 
kultur organisationer i samverkan. Seminariet tog 
avstamp i Myndigheten för kulturanalys rapport 
Kulturens geografi, som presenterades i slutet av 
fjolåret. Rapporten belyste sårbarheten i lands-
bygd er nas kulturutbud och den betydande roll 
som enskilda aktörer har där till skillnad mot insti-
tutionernas uppdrag som är starkare i den urbana 
miljön. Seminariet tog vid och kopplade samman 
statens ansvar och den roll som regionerna spelar 
genom kultursam verkans modellen. Bygdegårds-
rörelsens egen regionala roll förstärks genom 
bygde gårdsdistriktens fortsatta arbete med regio-
nala kulturstrategier. 19 distrikt har formulerat sig 
och antagit en strategi.

I oktober arrangerades en konferenshelg för 
distriktens kontakt personer inom kultur. Där var 
regionala kultur utvecklare inbjudna till samtal 
med respektive bygde gårdsdistrikt. För somliga en 
fortsättning på ett redan pågående samtal och för 
andra en ny kontakt. Styrkan i att mötas och arbeta 
tillsammans med gemensamma mål både kopplat 
till regionala kulturstrategier och för att nå nya 

målgrupper blir tydlig. Ytterligare 172 föreningar 
gjorde någon insats för att nå nya målgrupper som 
inte tidigare tagit del av er verksamhet eller lokal, 
totalt 525 föreningar. Det överträffar det uppsatta 
målet om 50 stycken.

Att fortsätta lyfta litteratur och läsning är en själv-
klarhet och där är BR:s medverkan i juryarbetet 
för Studieförbundet Vuxenskolans litteraturpris en 
viktig del. Detta år kompletterades författarpriset, 
som funnits sedan 1954, med SV:s lättlästpris där 
BR hade ordförandeskapet i juryn. 

Skrivelser, debattinlägg, medverkan i möten och 
informations spridning kring olika krisstöd, bestäm-
mel ser och restriktioner blev även en del av kul-
turen under året. Så tydlig är sårbarheten såväl 
som behovet av mänskliga möten och kulturella 
upplevelser. Så betydelsefull är den fysiska mötes-
platsen för skapandet och demokratin.

Konst
Bild- och formområdet har fått ett förslag till ny 
förordning vars remiss BR har svarat på genom 
Samsam. På uppdrag av regeringen har Kulturrådet 
gjort en analys av anslaget till inköp av konst. 
Samsam har tydligt beskrivit verksamheten under 
samlings namnet Konst åt alla samt lyft fram hur  
bland annat tillgänglighet, likabehandling, konst-
depositioner, medverkande konstnärer samt lokal 
och regional samverkan ingår i konceptet.

Konst åt alla-utställningarna var alla inplanerade 
under hösten. BR:s utställning genomfördes 10–15 
november med 19 medverkande halländska 
konst närer. Bara några dagar före utställningen 
skärptes restriktionerna för Halland så den fysiska 

Verksamhet

Amanda Lind deltog på BR:s konferenshelg i 
oktober.

Per Lodenius, BR:s förbundsordförande, deltog i ett 
semnairuim på Folk och Kultur i februari.
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utställningen i Solbackens bygdegård byggdes om 
och blev digital. Flera av programpunkterna sköts  
på framtiden men mötet mellan konstnärer, besö-
kare och samverkande parter uppstod vilket 
ska pade möjlighet till framtida samarbeten. 
Konstdepositionerna blev under året blygsamma 
med totalt 13 konstverk deponerade i 6 föreningar. 
Planeringen framåt kvarstår tillsammans med 
föreningarnas intresse för konst till lokalerna. 22 

nya konstverk är inköpta och finns tillgängliga 
nästa verksamhetsår.

Vässa pennan, BR:s vandringsutställning med satir, 
inledde året med turné i Kalmar län och Skåne. 
Där hamnade den i ett vakuum och höll andan när 
vårsolen och smittspridningen ökade sin intensitet. 
Under sommaren tog den ny sats och kunde under 
några veckor visas och skapa samtal och möten i 
såväl Uppsala som Stockholms län. 

BR:s Konst åt alla-utställning som var planerad att hållas i Solbackens bygdegård i Halland i oktober 
fick snabbt ställa om till att hållas digitalt när coronarestriktionerna skärptes bara några dagar innan 
utställningen skulle öppna.

Vandringsutställningen 
Vässa pennan besökte 
Österundagården 
sommaren 2020.
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Film
Filmvisningar har begränsats under året på grund 
av pandemirestriktionerna. Antalet visningar och 
föreningar som visat film har därför varit färre än 
vanligt. Men trots det har tio föreningar provat på 
att visa film för första gången och flera av föreningar 
har utvecklat sina kringarrangemang kopplat till 
filmvisningarna. Flera av de digitala biograferna 
och filmklubbarna har ställt om sin verksamhet 
och utvecklat koncept för att visa film för mindre 
grupper. Den mobila filmutrustningen har lånats 
ut gratis till medlemsföreningar. Sju föreningar har 
använt den under vintern och sommaren. Filmtips 
och information om rättigheter har gått ut via 
hemsida, nyhetsbrev, sociala medier och tidskriften 
Bygdegården samt på nätverksträffar, webbinarier 
och konferenser. Föreningarna som arrangerat 
filmvisningar har stöttats i marknadsföring och i sitt 
publikarbete genom affischer och utskick. 

Under året anordnades en biografkonferens och  
flera digitala erfarenhetsträffar och samverkans-
möten för de 17 digitala biograferna. En förening  
har påbörjat arbetet att åter starta biografverk sam-
het i sina lokaler. Representanter från före ningen  
deltog under årets biografarrangemang. Biograf-
erna har även stöttats i ansökningsförfaranden till 
Filminstitutet som har varit extra många till följd 
av flera utlysningar av stöd för intäktsbortfall med 
anledning av pandemin.

På distriktens digitala konferens som arrangerades 
under hösten var ett av passen inriktat på regional 
samverkan. Över 45 regionala kulturkonsulenter 
deltog, däribland ett flertal filmkonsulenter. Kultur-
konsulenterna delades in i digitala mötesrum till - 
sammans med bygdegårdsdistriktens deltagare för 
att diskutera regional samverkan och starta/ 
fördjupa samarbetet. Kontakten med filmkonsu-
lenterna har utvecklats ytterligare och samarbetet 
kommer att tas vidare under 2021.

Ungdom
Projektet Occupy Bygdegården har under året foku - 
serats på Jämtlands och Värmlands bygdegårds-
distrikt. Jämtlandsprojektet skulle ha avslutats 
till sommaren men förlängdes året ut på grund av 
coronapandemin. Projektet i Värmland starta des 
upp under hösten. Målet med projekten är att  
fler unga ska ta plats i bygdegårdarna. Alla med-
verkande föreningar har utvecklat sin barn- och 
ungdomsverksamhet utifrån sina förutsättningar. 

Pandemin har satt stopp för många planerade 
aktiviteter och har tvingat föreningarna att tänka 
om och anpassa sin verksamhet efter rådande 
förutsättningar. De medverkande föreningarna i 
Jämtland har fått göra en plan för att starta igång  
verksamheten när det är möjligt och de tio medver-
k  ande föreningarna i Värmland har fokuserat på att 
knyta kontakter och att söka bidrag under perioder 
när aktiviteter inte har kunnat genomföras. Den 
rullande bygdegården, en släpvagn med material 
för barn- och ungdomsverksamhet, har använts för 
att ge inspiration och idéer till framtida aktiviteter. 
Möten med föreningar och distrikt samt en träff 
för utbyte av erfarenheter mellan de medverkande 
föreningarna i Jämtland har hållits digitalt.

Sex föreningar har tagit Ungdomsdiplom under 
året. De arbetar aktivt med att inkludera unga i  
både verksamhet och styrelsearbete och kan nu  
inspirera andra föreningar att följa i deras fotspår.  
Information och inspiration till att ta Ungdoms-
diplom har spridits i nyhetsbrev, sociala medier 
och genom tidskriften Bygdegården. Under året 
har även en översyn av diplomets utformning 
påbörjats. Ett arbete som fortsätter under 2021.

Vikten av att engagera fler unga i distrikten har  
lyfts vid upprepade tillfällen. Inkluderande möten  
och hur distrikten kan arbeta för att få med fler  
unga är ämnen som diskuterats när kontaktperson-
erna för ungdom har mötts digitalt på distrikts-

Den rullande bygdegården besökte flera bygde-
gårdar i Jämtland och Värmland i samband med 
projektet Occupy Bygdegården.
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Politiker från Center partiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Moderaterna 
och Vänsterpartiet deltog i en diskussion om landsbygdskommitténs förslag på 
BR:s lands bygdskonferens 14 februari. 

styrelsekickoff och konferenshelg. Förslag på 
målformuleringar i distriktens verksamhetsplaner 
har skickats ut för att lyfta ungdomsfrågorna i det 
kommande arbetet.

Distrikten har uppmuntrats till att ta kontakt med  
ungdomsorganisationer på regional nivå och  
på riksplanet har den tidigare traditionen med ett  
möte på hösten med alla ungdomsmedlems-
organisationer återupptagits sedan förra året. Unga 
engagerade i Vi Unga, CUF och 4H med koppling till 
bygdegårdsrörelsen har även medverkat i arbetet 
med översynen av Ungdomsdiplomet.

Information om verksamhetsutvecklingsbidraget 
från Boverket har förmedlats på regionala utbild-
ningsträffar i flera distrikt, genom projektet Occupy 
Bygdegården samt i alla kommunikationskanaler. 
Elva föreningar sökte bidraget, flertalet med stöd 
från riksförbundet. Dessvärre fick alla avslag på sina 
ansökningar, mycket på grund av stor konkurrens 
från allmänna samlingslokaler i socioekonomiskt 
utsatta områden i storstad som är prioriterade i 
förordningen.

Landsbygd
Bygdegårdarnas Riksförbund har under året stärkt  
sin roll som en viktig aktör för landets landsbygds-
utveckling. I april anställdes verksamhetsutvecklare 
på riksförbundet som ska arbeta för att stärka 
organisationens roll inom landsbygdsutveckling.

I februari 2020 arrangerades en publik landsbygds - 
konferens med syftet att synliggöra hur bygde - 
gårdar bidrar till att stärka landets landsbygder. 

Ullersäters bygdegårdsförening, Ljustorps bygde-
gårdsförening och Södra Åbys Hembygdsförening 
deltog som exempel. Också Tillväxtverket och en 
panel av riksdagspolitiker medverkade.

I juni arrangerades ett webbinarium för tjänstemän 
inom kommun och region med syfte att lyfta bygde-
gårdarnas roll i lokal utveckling och skapa intresse 
för samarbeten. Teman som behandlades var 
bygdegårdarnas mångfunktion, service och kris-
beredskap. Ett 80-tal kommuner var representerade 
och flera kommuner har aktivt tagit kontakt med 
bygdegårdar efter webbinariet.

Till augusti 2020 har bygdegårdsrörelsen fått 
beviljade stöd från Länsstyrelsen/Leader på över 
40 miljoner kronor inom landsbygdsprogrammet 
2014–2020. 

Under året har riksförbundet deltagit i sakråd,  
yttranden och nationella träffar, samt haft möte  
med statssekreteraren till landsbygdsministern. 
Arbetet med förlängningsår inom landsbygds-
programmet och kommande landsbygdsprogram 
2023–2027 har följts noga.  Distrikten har deltagit 
i utformandet av yttrande av behovsanalysen för 
kommande landsbygdsprogram. Riksförbund och 
distrikt har skapat kontakt med Leaderområdena 
i hela landet och lyft våra intressen inför strategi-
arbetet i kommande landsbygdsprogram. 

Samarbete har utvecklats med flera organisationer. 
Lokal utveckling Sverige (LUS), Coompanion, Röda 
Korset och Svenska Fotbollförbundet är några 
organisationer där konkret samarbete nu påbörjats
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Förbundsstämman genomfördes digitalt i video-
mötesverktyget Zoom och stämmoverktyget VoteIT 
den 31 maj 2020. 114 ombud hade registrerat sig för 
att rösta.

Stämmoutbildningar, berednings
grupper och stämmoförhandlingar
Inför stämman anordnades tre utbildningstillfällen 
för att ge deltagarna möjlighet att bekanta sig med 
de digitala verktygen. Stämmodagen inleddes 
med ett öppningstal av förbundsordförande Per 
Lodenius och förhandlingarna leddes av Eva 
Nypelius från Gotland. På förmiddagen delades 
stämmoombuden in i fem beredningsgrupper 
som förflyttades till var sitt digitalt rum. I 
grupperna behandlades fem motioner, förslag 
till medlemsavgifter, verksamhetsriktlinjer 
för 2021 samt stämmouttalande. Yrkanden 
lämnades skriftligt under lunchen och sedan 
skedde huvuddelen av förhandlingarna under 
eftermiddagen. Årets tema var Bygdegårdarna 
samlar Sverige – kraft för kultur och utveckling i 
hela landet.

Utmärkelser
Förbundets högsta utmärkelse – guldplaketten 
– tilldelades Mikael Larsson, Marks kommun, 
Sjuhärads bygdegårdsdistrikt, och Anna 
Nordström, Södertälje kommun, Stockholms läns 
bygdegårdsdistrikt.

Utmärkelsen Årets bygdegårdsförening tilldelades 
Enångers bygdegårdsförening, Hudiksvalls 
kommun, Gävleborgs bygdegårdsdistrikt med 
motiveringen: ”Ett långsiktigt och målmedvetet 
utvecklingsarbete där insats läggs till insats har 
gjort Enångers bygdegårdsförening till det omistliga 
navet som engagerar hela bygden året runt med 
en 40 dagar lång loppmarknad på sommaren som 
kronan på verket. Särskilt har föreningen – med 
framgång – skapat ett hus där barn och ungas 
engagemang är del av drivkraften.”

Årets Miljöstipendium tilldelades Östergrändens 
bygdegårdsförening, Hudiksvalls kommun, 
Gävleborgs bygdegårdsdistrikt med motiveringen: 
”Östergrändens bygdegårdsförening har på 
ett aktivt och förtjänstfullt sätt arbetat med 
miljöfrågor kopplat till bygdegården. Genom 
att renovera huset med nya innertak för bättre 
isolering, nya fönster, nytt avlopp och värmepump 
för sjövärme har föreningen visat ett aktivt och 
engagerat arbete med miljöfrågor. Föreningens 
miljöarbete med energigrupp och planeringsträffar 
kan inspirera andra att arbeta miljömedvetet i 
bygdegårdsrörelsen.”

Förbundsstämma

Eva Nypelius, Gotland, var mötesordförande på 
förbundsstämman som hölls digitalt.

Årets bygdegårdsförening 2020: Enångers bygde-
gårdsförening.

Foto: Charles Ludvig Sjölander
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Styrelse och arbetsutskott
Efter ordinarie förbundsstämma 2020 utgjordes förbundsstyrelsen (FS) av följande personer:

Ordinarie
Valda av förbundsstämman: 
Per Lodenius, Norrtälje 
Anders Karlsson, Solna 
Kenneth Nilshem, Arbrå 
Karin Olsson, Sjöbo 
Magnus Danielsson, Älvsbyn

Valda av medlemsorganisationer: 
Håkan Johansson, Borlänge, Lantbrukarnas Riksförbund 
Johanna Hedlund, Hägersten, därefter Eva Mörtsell, Storuman, 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 
Vakant, Centerpartiets Ungdomsförbund 
Magdalena Birgersdotter, Mantorp, Jordbrukare Ungdomens Förbund 
Jenny Gudmundsson, Växjö, Studieförbundet Vuxenskolan

Arbetsutskottet (AU)

AU bestod av Per Lodenius, förbundsordförande, Anders Karlsson, vice förbundsordförande och Karin 
Olsson.

Personal i styrelsen
Sekreterare för styrelsen var förbundschef Karin Fälldin. Personalrepresentant var  Elinor Metsjö.

Styrelsens sammanträden
Förbundsstyrelsen höll sammanträden den 6 februari, 20 mars, 7 april, 4 maj, 31 maj, 18 september, 23 
november och 17 december.

Arbetsutskottet höll sammanträden den 23 januari, 4 mars, 15 mars, 31 mars, 21–22 april, 27 april, 11 maj, 
25 maj, 14–15 augusti, 6 november, 16 december.

Revisorer
Ordinarie: 
Maud Johansson, Knivsta och Kristina Haglund, Nora 
Revisor utsedd av LR Revision AB: Jens Forneng, Örebro

Ersättare: 
Clas Forsgren, Norrtälje 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, Bjuråker

Sören Runnestig, Habo 
Ulla Johansson, Flen 
Tina Jonasson, Säffle  
Marie Sandehult, Enånger
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Fastighets och försäkringsråd
Fastighets- och försäkringsrådet bestod av Sören Runnestig (ordförande), Habo, Björn Kanebäck, 
Åtvidaberg, Karin Olsson, Sjöbo, Mikael Holmér, Ingelstad, Tina Jonasson, Säffle (till juni) och Kerstin 
Marquardt, Umeå (från juni). Sekreterare var försäkringskansliet samt Göthe Johansson (till oktober) samt 
därefter Ulph Lundgren, förbundskansliet (från oktober). Även förbundschef deltog på rådets möten. Rådet 
har haft fyra möten under året.

Konst och kulturråd
Konst- och kulturrådet bestod av Ulla Johanson (ordförande), Flen, Lotta Rydén, Umeå (till juni), Inger Kraft 
Etzler, Backe, Thomas Andersson, Båstad och Mattias Larsson, Umeå (från juni). Sekreterare var Stefan 
Löfgren, förbundskansliet. Rådet har haft tre möten under året.

Ungdomsråd
Ungdomsrådet bestod av Malin Svensson (ordförande), Tärnaby, Märta Waldrop Bergman, Göteborg, 
Andreas Pettersson, Väse, Joel Kamvik, Skövde och Marie Sandehult, Enånger (från juni). Sekreterare var 
Elinor Metsjö, Helena Elvidotter Forslund (till april) och därefter Anna Öhman (från april), förbundskansliet. 
Rådet har haft sex möten under året.

Landsbygdsråd
Landsbygdsrådet bestod av Kenneth Nilshem (ordförande), Arbrå, Benny Jansson, Torsö (till juni), Sven-
Anders Svensson, Tvååker, Sofia Ohlsson, Enköping (till april), Mattias Gotting, Grönahög (från juni) och 
Britt-Louise Berntsson, Älmeboda (från juni). Sekreterare var Benny Jansson (till april) och därefter Sofia 
Ohlsson, förbundskansliet (från april). Rådet har haft fyra möten under året.

Representation

Medlemskap, arkiv och avtal

Alma folkhögskola – Elinor Metsjö (ombud).

Ideell kulturallians (IKA) – Stefan Löfgren (ombud).

Amatörteaterns Riksförbund (ATR) – Karin Fälldin (ombud).

Folkrörelsernas Konstfrämjande – Stefan Löfgren (ombud).

Riksföreningen Biograferna – Styrelseledamot: Anna Öhman och adjungerad ledamot jan–april Helena 
Elvidotter Forslund. Ersättare i styrelsen: Nina Phil. Ombud på stämman: Anna Öhman.

Hela Sverige ska leva – Karin Fälldin (ombud) 

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Ung inkludering – Elinor Metsjö (representant)

Civos – Karin Fälldin (ombud)

Medlemskap
Bygdegårdarnas Riksförbund var medlem i Amatörteaterns Riksförbund, Centrum för Näringslivshistoria, 
Folkrörelsernas Arkivförbund, Folkrörelsernas Konstfrämjande, Föreningen Alma Folkhögskola, IDEA 
– Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, Ideell kulturallians, Riksorganisationen Hela Sverige 
ska leva, Studieförbundet Vuxenskolan, Riksteatern. Nya medlemskap för 2020 var Mikrofonden och Folk 
och Försvar. I Civos var BR representerade genom Samlingslokalsorganisationernas Samarbetskommitté 
(Samsam).

Arkiv
BR:s arkiv fanns hos Centrum för Näringslivshistoria i Bromma, Stockholm.

Avtal
BR hade avtal med Länsförsäkringar Halland AB för försäkringar av landets bygdegårdsföreningar. BR hade 
avtal med Föreningsförsäkringar Halland AB för förmedling av försäkringstjänster, vilka administrerades 



19

Kansliet

från Bygdegårdsförsäkringens kansli i Varberg av Carolina Svensson, Anna Wernersson och Sara Läkk.

BR hade avtal med Nomor AB om skadedjursbekämpning.

BR hade avtal med Datoravdelningen för datasupport. 

BR hade avtal med Osolo för hemsidesutveckling.

BR hade avtal med Lesterius för medlemsdatabasen.

BR hade avtal med Stiftelsen Sankt Göransgården för kontorslokaler.

BR hade avtal med LRF Samköp för företagsrabatter.

BR hade avtal med LRF Samköps Bondens El.

BR hade avtal med Tidningar i Norr AB för layout och redaktionellt arbete med tidskriften Bygdegården samt 
Danagård Litho för tryck och distribution.

BR hade avtal med Nordic Lottery för drift av Landsbygdslotten.

För personalen fanns kollektivavtal med Unionen. Beträffande företagshälsovård var BR anslutet till 
Feelgood Företagshälsovård AB.

BR:s förbundskansli var förlagt till Franzéngatan 6, Stockholm till och med mars och sedan Stadshagsvägen 
6, Stockholm från och med mars. Flytt av kansliet blev nödvändigt på grund av att LRF sa upp alla sina 
hyresgäster då LRF själva skulle flytta. Tel 08-440 51 90, e-post: info@bygdegardarna.se. Under året skedde 
en omorganisation av kansliets tjänster.

Förbundschef        Karin Fälldin

Controller och ekonomiansvarig     Anders Saxén t.o.m. jan, Annika  
         Gillerblad fr.o.m. jan.

Verksamhetsutvecklare fastighet och miljö    Annica Larsson t.o.m. jan, Göthe  
         Johansson feb–okt och Ulph   
         Lundgren fr.o.m. okt 

Verksamhetsutvecklare konst och kultur    Stefan Löfgren 

Verksamhetsutvecklare organisation och landsbygd   Sofia Ohlsson fr.o.m. april

Verksamhetsutvecklare ungdom 50 %, film 50 %   Helena Elvidotter Forslund, vikarie  
         jan–april Anna Öhman fr.o.m. april 

Verksamhetsutvecklare ungdom     Elinor Metsjö

Kommunikatör         Jenny Dahlerus

Administratör        Andreas Engström

Administratör konst och medlemskap 50 %     Anna-Lena Nilsson
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Medlemsantal

Distrikt 2019 2020

Stockholms län 61 62

Uppsala 81 81

Södermanland  27 28

Östergötland 41 40

Jönköping 38 38

Kronoberg 38 39

Norra Kalmar 10 10

Södra Kalmar 37 37

Gotland 60 60

Blekinge 18 18

Skåne 57 56

Halland 69 68

Västra 81 81

Sjuhärad 56 54

Skaraborg 89 91

Värmland 120 119

Örebro län 29 29

Västmanland 37 37

Dalarna 103 106

Gävleborg 61 61

Västernorrland 61 61

Jämtland 91 91

Västerbotten 85 83

Norrbotten 97 94

Summa 1 447 1 444
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Nya medlemmar
Följande 14 föreningar har anslutit sig till riksförbundet:

Distrikt  Förening       Medlemsnr

Stockholm  Hökarängens Stadsdelsråd    2232

Södermanland  Läppe, Kreativa Byalaget    2225

Jönköping  Bosebo Bygdegårdsförening    2220

Kronoberg  Härlundabygden AB (svb)    2231

Skaraborg  Vartofta-Åsaka Hembygdsförening   2223

   Skörtorps Bygdegårds- & Hembygdsförening  2224

Dalarna  Gesunda Bystugeförening U P A    2222

   Kullens Byggnadsförening    2227

   Käringbergets Bystugeförening    2228

   Tasbäcks Bystuga     2230

Västernorrland  SK Vidar      2221

Västerbotten   Holmöns Bygdebolag AB    2226

   Stöckebygdens utveckling, ekonomisk för.  2229

   Hjåggsjöbygdens intresseförening Drakarna  2233

Utgångna medlemmar
Följande 17 föreningar har utgått ur förbundet:

Distrikt  Förening      Medlemsnr

Östergötland   Tidersrums Hembygdsförening    1992

Jönköping  Röttle Bryggaresällskap ekonomisk för.   2160

Skåne   Skurups Bgf      1692

Halland  Fröslida Samhällsförening    1631

Sjuhärad  Böne Samhälls & Bgf     1666

   Brunns Byggnadsförening u.p.a.   1878

Värmland  Grums Bgf      1299

Dalarna  Nävdens Bgf       991

Västernorrland   Vidarstugan, Byggnadsförening    1348

Västerbotten  Buberget, Risliden & Västerlidens Bstf.   2139

   Stödföreningen för Stöckebygdens utv.   2182

   Bäckmyrans Bgf     1499

   Maltträsk Intresseförening    2148

   Holmöns Utvecklingsforum    2217

Norrbotten  Folkdansföreningen Bodansarna   1706

   Aareavaara Bygdegårdsförening   1839

   Suddesjaurs Bgf     500
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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Bygdegårdarnas Riksförbund är ett riksförbund som samlar Sveriges 1 444 bygdegårdsföreningar 
runt om i landet. Förbundet har sitt säte i Stockholm, men bedriver verksamhet i hela landet. 
Verksamheten består primärt av att stödja bygdegårdsföreningarna och bygdegårdsdistrikten i deras 
arbete för att hålla öppna mötesplatser för kultur, demokrati och lokal utveckling. Det handlar bland 
annat om organisationsutveckling, kulturfrågor, ungdomsverksamhet och fastighetsfrågor. En del 
kulturarrangemang anordnas av riksförbundet varje år, så som Konst åt alla, samt arrangeras konferenser 
för bygdegårdsdistrikten. Påverkansarbete och samverkan för att främja goda villkor för landets allmänna 
samlingslokaler är också en viktig del av BR:s verksamhet.

Främjande av ändamålet
Bygdegårdarnas Riksförbund, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har till 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,

att  i övrigt verka i enlighet med förbundets stadgar och styrdokument. 

Under räkenskapsåret har förbundets styrelse och kansli arbetat för att främja syftet. Genom stöd i 
fastighetsfrågor och hjälp med bidragsansökningar för att investera i husen ser vi till att beståndet av 
öppna samlingslokaler utvecklas för framtiden. Genom organisationsutveckling och stöd till de lokala och 
regionala förtroendevalda främjar vi utveckling av verksamheten samt ett gott omhändertagande av dessa 
hus för att värna mötesfriheten. Genom att arbeta strategiskt med kulturfrågor samt genom att anordna 
och främja kulturarrangemang i hela bygdegårdsrörelsen arbetar vi för decentraliserad kulturverksamhet i 
hela landet. Genom påverkansarbete gentemot beslutsfattare lokalt, regionalt och nationellt söker vi bättre 
förutsättningar för bygdegårdar att bedriva lokal utveckling runt om i hela landet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under räkenskapsåret har mycket fokus lagts på stöd och omställning under coronapandemin. 
Riksförbundet har ställt om sin egen verksamhet men också stöttat föreningar och distrikt att göra 
detsamma. Påverkansarbetet har fallit väl ut på många områden med den största segern att ett riktat 
statligt krisstöd tillföll allmänna samlingslokaler där BR av Boverket fick knappt 28 miljoner att dela ut 
till anslutna bygdegårdar. I övrigt har riksförbundet varit aktiva i media och på andra sätt för att lyfta 
bygdegårdsrörelsens roll för krisberedskap, kultur, service, landsbygdsutveckling, demokrati och social 
gemenskap. 

Det ekonomiska resultatet visar ett stort överskott som beror på inställda arrangemang och möten samt 
tilldelat krisstöd på grund av pandemin. Medlemsantalet vid årets slut var 1 444 bygdegårdsföreningar. Det 
innebär en minskning med 3 jämfört med föregående år

Femårsöversikt

2020 2019 2018 2017 2016
Belopp i tkr
Intäkter 25 948 27 805 25 559 26 433 23 046
Resultat 1 989 94 -90 953 427
Eget kapital 11 022 9 033 9 230 8 854 6 582
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Förbundets ekonomi

Resultaträkning
Not 2020-12-31 2019-12-31

INTÄKTER

Medlemsavgifter 4 583 189 4 564 645

Bidrag 1 6 402 136 6 801 598

Bygdegårdsförsäkringsavgift 12 027 062 10 918 281

Nettoomsättning 2 2 936 572 5 520 013

Summa intäkter 25 948 959 27 804 537

KOSTNADER

Bygdegårdsförsäkringen 3  4 -13 951 307 -13 847 308

Gemensamt -2 929 756 -3 527 719

Landsbygdslotten - 235 492 -1 375 101

Fastighet och Miljö - 864 422 -1 169 073

Kultur -1 300 091 -1 266 818

Tidskriften Bygdegården -888 700 -918 805

Konst åt alla -506 459 -484 448

Film -493 085 -584 567

Ungdom -1 291 618 -1 529 597

Distriktsstöd -533 600 -532 900

Landsbygdsprogrammet -310 514 -131 302

Stämma och styrelse - 274 974 -1 133 994

Samsam  0 -18 095

Organisationsmaterial -8 439 -1 831

Projekt 5 -369 943 -969 094

Summa kostnader -23 958 400 -27 487 652

Rörelseresultat 1 990 558 316 885

Avskrivningar

Planenliga avskrivningar 6 -142 050 -241 387

Resultat efter avskrivningar 1 848 508 75 498

Finansiella intäkter 141 409 18 391

Resultat efter finansiella poster 1 989 917 93 889

ÅRETS RESULTAT 1 989 917 93 889
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Balansräkning
Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 7 348 055 490 105

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 7 047 903 1 087 903

Summa anläggningstillgångar 7 395 958 1 578 008

Omsättningstillgångar

Varulager 629 394 71 200

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 9 853 316 11 103 483

Förutbetalda kostnader och övriga kortfristiga fordringar 
upplupna intäkter

499 004 348 590

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank 38 748 016 13 760 730

Summa omsättningstillgångar 49 729 730 25 284 003

SUMMA TILLGÅNGAR 57 125 688 26 862 011

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital 9

Balanserad vinst/föregående års resultat 182 151 1 017 707

Redovisat resultat 1 989 917 93 889

Ändamålsenliga medel 8 850 859 7 921 413

Summa fritt eget kapital 11 022 927 9 033 009

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 21 698 147 096

Övriga skulder 338 063 253 101

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  10 45 743 000 17 428 805

Summa kortfristiga skulder 46 102 761 17 829 002

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 57 125 688 26 862 011
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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 2020 2019

Not 1 bidrag tkr

Statliga bidrag 5 847 4 884

Lönebidrag m.m. 232 298

Övriga bidrag (Postkodlotteriet, Statens Kulturråd, LRF, 
Landsbygdslotten, Gustav den V:s minnesfond)

323 1 619

Summa bidrag tkr 6 402 6 801

Not 2 Nettoförsäljningens fördelning

Bygdegårdsförsäkringen 2 353 4 535

Tidskriften Bygdegården 437 381

Utbildning 97 263

Övriga intäkter (ex. stämman, org. material ) 49 341

Summa nettointäkter tkr 2 936 5 520

Not 3 Anställda och personalkostnader

Män 3 3

Kvinnor 7 7

Medelantalet anställda 10 10

Löner och andra ersättningar

Ledning/Styrelse/Råd/Revision/Valberedning 733 706

Övriga anställda 3 853 3 352

Summa tkr 4 586 4 058

Sociala kostnader

Ledning/Styrelse/Råd/Revision/Valberedning 221 198

Övriga anställda 939 1 141

Summa tkr 1 160 1 339

Pensionskostnader

Ledning/Styrelse/Råd/Revision/Valberedning 41 30

Övriga anställda 244 263

Summa tkr 285 293

Summa personalkostnader tkr 6 031 5 690

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

Not 4  Hyreskostnad 

Hyra 381 kvadratmeter (förra året 238) tkr 881 921

Per kvadratmeter 2 417

Tilläggsupplysningar
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Not 5 Projekt kostnader tkr 2020 2019

Krisstöd 350 0

Försäkringsprojektet 19 679

Filmprojekt 0 290

Summa tkr 369 969

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 %

Not 7 Inventarier tkr 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 1 415 1 234

Under året inköpta inventarier 0 181

Under året utrangerade/sålda inventarier 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningar 1 415 1 415

Ingående avskrivningar 925 683

Under året utrangerade/sålda inventarier 0 0

Årets avskrivningar 142 242

Utgående ackumulerade avskrivningar 1 067 925

Planenligt restvärde 348 490

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Swedbankaktierna (1 167 stycken) har i avsaknad av uppgift om verkligt anskaffningsvärde upptagits till 
marknadsvärdet 37 903 kronor per 31/12 2008.

Marknadsvärdet per 31/12 2020 är 168 188 kronor.

SPP FRN Företagsobligation anskaffningsvärde 7 000 000, marknadsvärde 7 100 000 .

Dessutom innehar förbundet 15 aktier i Trångsviksbolaget á 100 kronor.

Not 9 Förändring av eget kapital

Ändamålsenliga 
medel

Balanserat 
resultat

Årets resultat

Belopp vid årets ingång 7 921 1 017 94

Dispositionsenligt beslut av årets stämma 94 -94

Disposition av fonder:

Återföring Jubileumsfond

Utnyttjande Resultatregleringsfond Försäkringen 929 -929

Årets resultat 1 989

Belopp vid årets utgång tkr 8 850 182 1 989
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Ändamålsenliga medel:

Kanslifonden uppgår till 1 900 tkr och skall täcka framtida utgifter såsom hyra, löner till personal, 
långsiktiga leasingkontrakt med mera vid en eventuell avveckling av förbundskansliet. Fonden bör uppgå 
till 35 % av förbundets samlade personalkostnader.

Bygdegårdsförsäkringens resultatregleringsfond 6 950 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 2017) 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 per 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 2020 2019

Fakturerade medlems- och försäkringspremier 14 343 14 858

Förutbetalda bidrag 30 476 1 123

Semesterlöneskuld 828 728

Övriga kostnader 96 720

Summa tkr 45 743 17 429
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Ett tufft men framgångsrikt år för bygdegårdsrörelsen är avslutat. Trots pandemi har vi lyckats genomföra 
både förbundsstämma och andra stora evenemang digitalt. Tack vare de nya digitala möjligheterna har vi 
också kunnat erbjuda fler arrangemang med bygdegårdsföreningarna som målgrupp vilket inte varit möjligt 
tidigare i fysisk form på grund av det stora antalet. 

Avsaknaden av möten och resor har förstås också påverkat vår verksamhet negativt. För första gången 
sedan 1973 ökade vi inte vårt medlemstal. En minskning med tre är dock inget ras, vi ser positivt på 
framtiden och vet att bygdegårdsrörelsen kommer starkt igen när restriktionerna släpper. Det fysiska mötet 
går aldrig att ersätta fullt ut. Bygdegårdsrörelsen med sin grundidé om att erbjuda fysiska mötesplatser för 
kultur, utveckling, demokrati och social gemenskap vet det kanske bäst av alla. Så trots att året innebär ett 
stort ekonomiskt överskott så är det egentligen inte ett överskott vi vill ha. Det är helt enkelt verksamhet och 
möten som inte kunnat genomföras. Årets resultat är ett överskott på 1 989 917 kronor, varav 376 039 kronor 
avser försäkringsverksamheten enligt följande: 

2020 2019

Försäkringens resultat 395 549 1 608 314

Kostnad försäkringsprojekt -19 510 -678 868

Total vinst eller förlust 376 039 929 446

Det balanserade resultatet (summan av vinster och förluster under tidigare år) uppgår till 182 151 kronor. 
Årets resultat plus det balanserade resultatet innebär 2 172 068 kronor som förbundsstämman har att ta 
ställning till. Förutom att avsätta medel som tillhör försäkringsverksamheten till försäkringsfonden föreslår 
styrelsen att också förstärka kanslifonden för att nå upp till målet om 35 procent av förbundets samlade 
personalkostnader. 

Balanserat resultat 182 151

Årets resultat 1 989 917

Summa 2 172 068

Styrelsen föreslår

att avsätta 376 039 kronor till försäkringsfonden.

att avsätta 200 000 kronor till kanslifonden.

att balansera i ny räkning 1 596 029 kronor. 

Stockholm den 19 mars 2021

Slutord
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Per Lodenius

Karin Olsson

Magnus Danielsson

Ulla Johanson

Tina Jonasson

Eva Mörtsell

Håkan Johansson

Anders Karlsson

Kenneth Nilshem

Sören Runnestig

Marie Sandehult

Eva Karin Hempel

Johanna Fagerström

Karin Fälldin
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Bilaga 1

Boverkets investerings och tillgänglighetsstöd till föreningar i BR 2020
Sökande/Medlem Kommun Distrikt Bidragsbelopp

Hjortnäs-Sunnanängs Byamän Leksand Dalarna 31 250

Othem Bgnf Kamraterna Gotland Gotland 41 075

Lau Bgf Gotland Gotland 40 000

Torups Samhällsförening Hylte Halland 200 000

Gunnarps bgf Falkenberg Halland 157 000

Rydöbruks Samhällsförening Hylte Halland 54 000

Brittatorps Andelsbyggnadsförening Växjö Kronoberg 249 000

Tjureda Bgf Växjö Kronoberg 54 285

Smedsbyns Idrottsförening Luleå Norrbotten 197 500

Rutviks Bgf Luleå Norrbotten 5 500

Brismene Bgf Falköping Skaraborg 545 750

Brismene Bgf Falköping Skaraborg 175 000

Tumlebergs Bgf Vara Skaraborg 133 125

Linderöd bygdegård ekonomisk förening Kristianstad Skåne 125 000

Linderöd bygdegård ekonomisk förening Kristianstad Skåne 121 500

Sallerups Bgf, Östra Hörby Skåne 33 750

Över-Enhörna bygdegårdsförening Södertälje Stockholm 125 000

Björkö-Arholma medborgarförening Norrtälje Stockholm 41 875

Grödinge Nya Bygdegårdsförening Botkyrka Stockholm 16 125

Runtuna Bgf Nyköping Södermanland 200 000

Tystberga Bygdegårdsförening Nyköping Södermanland 25 000

Södermöre scoutkår/Arbygården Kalmar Södra Kalmar 30 000

Vi i Persbergsbygden Filipstad Värmland 195 880

Vi i Persbergsbygden Filipstad Värmland 166 830

Bodbysunds Bgf Skellefteå Västerbotten 223 587

Fällforsåns Byaförening Umeå Västerbotten 128 737

Bolstad-Grinstad Byalag & Bgd Mellerud Västra 155 625

Ale-Skövdeortens Bgf Lilla Edet Västra 100 000

Kvarnvik-Hannäs Bgf Åtvidaberg Östergötland 21 125

Totalt BR 29 3 593 519

Totalt riket 90 27 200 000

Procent BR 32 % 13 %
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Bilaga 2
Boverkets utvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet till föreningar i BR 
2020
Elva föreningar sökte stöd dock blev ingen ansökan beviljad.

Bilaga 3
Konst
Förteckning av inköpt och deponerad konst finns tillgänglig hos Bygdegårdarnas Riksförbund. Kontakta BR 
på info@bygdegardarna.se för bilaga 3.
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