
Rapport från Bygdegårdarnas förbundsstämma 2018 i Stockholms län, 1-3 juni. 

 

Ombud från Västmanland: Alf Olsson – Dingtuna, Ulrika Pettersson – Tärna och 

Anders Westin – Ransta Nästa. 

Redan på fredagseftermiddagen träffades många av stämmans ombud och andra 

intresserade vid nybyggda Odensala bygdegård utanför Knivsta där vi fick höra goda 

exempel på genomförda ungdomssatsningar i Stockholms distrikt. Vi lyssnade även 

på en representant från organisationen ”Fler unga” som pratade om vikten av de 

ungas närvaro i beslut mm. De har sitt säte i Stockholm men med medlemmar från 

olika delar av landet.  

- ”Där unga diskuteras, ska unga vara representerade”. ”Kunniga personer i 

organisationer måste dela med sig av sin kunskap för att ge förutsättningar till mjuka 

övergångar”. 

Därefter lanserade det nationella Ungdomsrådet instiftandet av Årets ungdomsdiplom 

som kan sökas av föreningar som jobbar efter vissa kriterier. Diplomet är giltigt i 3 år. 

Vi fick även möjlighet att delta i olika seminarier, bl.a. med fd meteorologen Per 

Holmgren kring vikten av att ta miljöhoten på allvar.  

Mot kvällningen gick resan vidare till Marholmen utanför Norrtälje där stämman skulle 

hållas lördag och söndag. Stämman samlade 104 ombud från 24 distrikt samt 11 från 

förbundsstyrelsen.  

Utöver traditionsenliga stämmoförhandlingar med bla motionsbehandling lämnade 

man även positiva nyheter och rapporter.  

Bl.a. berättade man om att Landlotten redan efter två år gett ett överskott tillbaka till 

bygdegårdsrörelsen nationellt på en miljon kronor. Därutöver får föreningarna pengar 

för varje lott som säljs vid egna arrangemang. Överskottet kommer att användas till 

riktade insatser bla två nyinrättade stödpotter som föreningarna kan söka från. Mer 

info kommer.  

Vi fick även lyssna till Liz Mattsson som är med och arrangerar bla Skördefest på 

Åland, ett landsbygdsutvecklingsprojekt med många lokala odlare och 

livsmedelsproducenter.  

 

Under stämman berättades även om att bygdegårdsrörelsen får återbäring på 

försäkringen tack vare lågt skadeutfall. Pengarna ska användas till förbyggande 

arbete.  

 

När det gäller motionsbehandling så slutade det med bifall till våra två 

västmanländska motioner om uthyrningsfrågor och grafisk profil. En annan motion 

som fick bifall gick ut på att bilda ett landsbygdsråd för att på ett bättre sätt bevaka 

landsbygdsutvecklingsfrågor.  

Stämman avslutades med info om nästa års stämma i Värnamo. 


