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Bygdegårdarna samlar Sverige!

Vilket fantastiskt år vi har haft till-
sammans. När jag tillträdde som 
förbundsordförande på stämman 
förra året kastades jag rakt in i det 
utvecklingsarbete som pågått i 
bygdegårdsrörelsen sedan 2016. 
Materialet från insamlingen av 
medlemmarnas kloka synpunkter 
om möjligheter, förhoppningar och 
farhågor för bygdegårdsrörelsen har 
sedan legat till grund för de förslag 
som vi tillsammans har arbetat fram 
under året. Förslagen har varit på 
remiss, först till alla bygdegårdsför-
eningar och sedan till alla bygde-
gårdsdistrikt, och nu samlas vi åter 
till förbundsstämma och ska fatta 
beslut om antagande av vision, långsiktiga mål och plan för föryngring. 
Ställningstaganden som ska leda oss i det framtida arbetet, för en ännu 
starkare bygdegårdsrörelse.

I möten med beslutsfattare och andra externa aktörer ska vi hålla 
huvudet högt och hitta mod i vår vision. År 1944 bildades Bygdegårdarnas 
Riksförbund, och sedan 1974 har vi varje år ökat i antalet anslutna bygde-
gårdsföreningar. För första gången har vi nu ett förslag på en formulerad 
vision där vi både beskriver den samhällsnytta vi gör och också beskriver 
hur vi ser den utvecklas ännu starkare i framtiden. 

Tack för ert engagemang och för all den tid ni lägger ner för bygde-
gårdsrörelsen varje dag. Tillsammans ser vi till att det  nns 1 427 öppna 
mötesplatser runt om i landet. Mötesplatser som ger möjligheter och 
mening, mötesplatser där integration sker och demokratiska samtal förs, 
mötesplatser som skapar attraktionskraft och tillväxt. Detta är något att 
vara otroligt stolta över. Bygdegårdarna samlar Sverige!

Per Lodenius, 
förbundsordförande
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Årets tema 

Bygdegårdar – mötesplatser för en levande attraktiv landsbygd
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Bygdegårdarnas Riksförbund, BR, med 1427 bygde-
gårdsföreningar, är landets största riksorganisation 
för föreningsdrivna samlingslokaler. BR arbetar för 
att fånga upp allt engagemang som  nns runt om i 
landet för att skapa mötesplatser, allmänna samlings-
lokaler, ett ”gemensamt vardagsrum” för bygden/
lokala samhället som är öppet för alla. Den allmänna 
samlingslokalen är en arena för alla med en demokra-
tisk värdegrund, där utrymme  nns för folkbildning, 
kultur, möten och fest. Samlingslokalen är också en 
kraft för ett inkluderande samhälle – en plats för in-
tegration. 

Bygdegårdsföreningen är ofta den starka motor 
som behövs för att samordna, skapa gemenskap och 
utveckla bygder runt om i hela landet. När bygdegår-
darna drar fulla hus på sina kulturscener tar vi idag 
in 140 000 personer runt om i landet. En fjärdedel av 
våra föreningar har någon form av samhällsservice, 
t.ex. förskola, skola eller bibliotek kopplade till byg-
degården. I bygdegården utvecklas nya servicefunk-
tioner som möjliggör en levande attraktiv landsbygd.  

Utvecklingsarbetet
Under 2017 har utvecklingsarbetet av bygdegårds-
rörelsen varit i full gång. Förbundet samlade in 
synpunkter och förslag från medlemmar, föreningar, 
bygdegårdsdistrikt och medlemsorganisationer under 
våren. Det hölls workshops på distriktsordförande-
konferensen i januari och på distriktsstämmorna. 
Engagemanget var stort, och cirka 1000 personer 
deltog i arbetet. Förbundsstämman 2017 behandlade 
det inkomna underlaget från hela organisationen och 
beslutade att under det kommande verksamhetsåret 
fokusera på: 

Att formulera en gemensam vision för byg-
degårdsrörelsen. Visionen tas på förbunds-
stämman 2018.   

Att ta fram ett eller  era långsiktiga mål för 
bygdegårdsrörelsen. Beslut tas på förbunds-
stämman 2018.

Att göra en översyn av nuvarande styrdoku-
ment och återkomma med ett förslag på vil-
ka styrdokument vi bör ha samt vilket tidsin-
tervall dessa bör ha samt se över eventuella 
förändringar av förbundsstämman. 

Att ta fram förslag och en plan för hur vi till-
sammans ska arbeta för föryngring i bygde-
gårdsrörelsen.  

Att hela bygdegårdsrörelsen ska vara enga-
gerad i det arbetet.

Förbundsstyrelsen tillsatte under hösten en arbets-
grupp för att ta fram förslag till vision och lång-
siktiga mål. Arbetsgruppen, som bestod av både 
distriktsaktiva medlemmar och förbundsstyrelse-
ledamöter, utgick ifrån den input som kommit in från 
hela organisationen. Under en workshop-dag formu-
lerades förslag till vision och mål. Arbetsgruppen tog 
också del av en omvärldsbevakning där andra när-
stående och/eller liknande organisationers visioner 
presenterades. 

Ungdomsrådet, som är ett råd utsett av förbunds-
styrelsen, genomförde en workshop om föryngring 
med förbundsstyrelsen samt skrev ett förslag till plan 
för föryngring. På förbundsstyrelsemötet i november 
behandlades förslagen till vision, mål och plan för 
föryngring. Dessa skickades sedan ut på remiss till 
alla föreningar i årsmöteshandlingarna.

Tidsplan framåt:

Remiss om förslagen behandlas på ord-
förande- och sekreterarkonferensen 2018.

Förbundsstyrelsen justerar förslagen utifrån 
remissvar från alla föreningar och från ord-
förande- och sekreterarkonferensen.

Justerade förslagen skickas ut på remiss till 
distriktsstämmorna.

Förbundsstyrelsen justerar förslagen utifrån 
remissvaren och lägger fram dem till för-
bundsstämman 2018.

Förbundsstämman behandlar och antar 
vision, långsiktiga mål och plan för föryng-
ring.

Att-satsen om att se över styrdokument och eventu-
ella förändringar av förbundsstämman behandlades 
av förbundsstyrelsen för att läggas fram som separa-
ta förslag till förbundsstämman 2018.



Fokusområden

Förbundsstämman 2017 beslutade att BR skulle fokusera på följande fokusområden:
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2.  Landsbygdsutveckling genom
landsbygdsprogrammet

Under året informerades föreningar och distrikt om 
möjligheten att söka medel ur Landsbygdsprogram-
met och Leader. Tjugofem bygdegårdsföreningar  ck 
medel från Landsbygdsprogrammet/Länsstyrelsen 
till investeringar. Ett  ertal föreningar har fått pro-
jektmedel från Leader. 

Under förbundsstämman 2017 hölls seminarier 
där två föreningar berättade om hur de sökt och fått 
medel från Leader och Länsstyrelsen. En konferens 
för landsbygdsansvariga i distrikten hölls i okto-
ber där det också informerades om möjligheten att 
utveckla bygdegården genom EU-medel. 

Kontakterna med regeringen har inriktats mot 
att följa upp de skrivelser förbundet inlämnat, det 
vill säga remissvar på Landsbygdskommitténs 
betänkande, förenklingar inom länsstyrelsens inves-
teringsstöd och Leader, samt förslag om att Bygde-
gårdarnas Riksförbund ska erhålla ett verksamhets-
stöd. Genomfört arbete ska ses som långsiktigt där 
resultatet kan utläsas på längre sikt.

1.  Integration – möten
mellan kulturer

Bygdegårdarnas Riksförbund har under året arbe-
tat med integration genom projektet Take my hand. 
I projektet har 24 föreningar fått stöd och stöttning 
för att arrangera lokal integrationsverksamhet. Flera 
av föreningarna har kunnat utöka samt utveckla en 
be  ntlig verksamhet och  era föreningar har börjat 
arbeta med frågan. Exempel på aktiviteter är interna-
tionell matfest,  lmskaparkurs, teater, språkcafé och 
 lmvisning. 

För att stötta föreningarna och distrikten i deras 
integrationsarbete har BR arrangerat en integrations-
konferens och en kultur- & integrationskonferens. 
Dessa genomfördes i maj respektive november med 
cirka 50 deltagare vardera. Deltagarna var både från 
distrikt och medverkande föreningar i Take my hand. 
Organisationer som medverkade på konferenser-
na och berättade om sitt arbetssätt var bland annat 
Studieförbundet Vuxenskolan, Refugees Welcome 
Stockholm, Rädda Barnen, Invitationsdepartementet 
och Tillsammansskapet. 

Bygdegårdarnas Riksförbund deltog på Almedals-
veckan och visade tillsammans med Refugees Welco-
me den kritikerrosade  lmen ”Medan vi lever”, med 
svenskt tal och arabisk textning. 

Under året har föreningar, distrikt och förbund nått 
nya målgrupper, öppnat dörrar och skapat integrerade 
möten i lokalsamhället.

Himle bygdegård. i Halland. Internationell matmässa – Eat and 
meet.



3. Ungdomar är inte

bara framtiden

Projektet Occupy Bygdegården Sve-
rige med fyra medverkande distrikt 
– Gotland, Södermanland, Västman-
land och Gävleborg avslutades i
juni, för att sedan dra igång i en ny
projektomgång där Stockholms läns
distrikt valts ut att medverka från och med augus-
ti. Fokus i projektet har varit tillgänglighet, mötes-
teknik och arrangörskap. Ett tiotal nätverksträffar
och workshops på dessa teman har genomförts för
både föreningarna och distrikten. Projektet har utgått
ifrån de medverkande föreningarnas förutsättningar
och ambitioner. Ett  ertal föreningar har startat upp
kontinuerlig verksamhet för barn och unga medan
andra har arrangerat sina allra första aktiviteter för
barn och unga. Att få igång verksamhet har varit
ett viktigt steg för att få in  er unga ledamöter i
styrelserna, något som vi inte kunnat se följderna av
än. Som ett steg i att få med  er yngre i organisatio-
nen gick ett erbjudande ut till alla distrikt om att om-
bud under 30 år åka gratis på förbundsstämman. Det
resulterade i att fem distrikt skickade ombud under
30 år till stämman.
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Information och inspiration om att söka utveck-
lingsbidrag för ungdomsverksamhet hos Boverket har 
gått ut i alla olika kommunikationskanaler. Förening-
arna erbjöds stöttning i ansökningsprocessen och åtta 
föreningar sökte stödet. Glädjande blev fyra förening-
ar beviljade bidrag med totalt 2 750 000 kr.

4.  Konsten och kulturen får
människor att växa

Konst

Konceptet Konst åt alla (lokal ut-
ställning, plats för yrkesverksamma 
konstnärer att sälja konst, deposi-
tion av konst i samlingslokalen) har 
BR fortsatt att utveckla, i samarbete 
med Riksföreningen Våra Gårdar 
och Riksorganisationen Folkets Hus 
och Parker. BR:s Konst åt alla–utställning, 26 septem-
ber – 1 oktober, arrangerades i samarbete med Idre 
bygdegårdsförening i Idre kulturhus och i samver-
kan med Älvdalens kommun, Konst i Dalarna, Stu-
dieförbundet Vuxenskolan, Länskonst Dalarna och 
Dalarnas bygdegårdsdistrikt. Totalt har 77 konstverk 
deponerats i åtta föreningar, varav fyra föreningar i 
Gävleborg  ck varsin större hängning utförd, för att 
lyfta konstens betydelse i ett gemensamt perspektiv.

Kulturstrategier

När kultursamverkansmodellen infördes 2011, sattes 
ett tydligt regionalt fokus i den statliga kulturpoliti-
ken, såväl som fördelning av statliga medel till den 
regionala institutionskulturen. Succesivt har också 
landstingens/regionernas regionala kulturplaner pro-



cessats fram, antagits, reviderats och förnyats. För 
att möta detta och stärka BR:s regionala perspektiv, 
har förbundet rekommenderat och stöttat bygdegårds-
distrikten att anta regionala kulturstrategier. Detta 
för att distrikten ska formulera en egen strategi för 
utveckling av den regionala kulturpolitiken och kul-
turverksamheten. Strategierna omfattar ett nuläge, 
omvärldsbevakning, syfte, mål och metoder. Förbun-
dets uppsatta mål, om att merparten av distrikten ska 
ha en kulturstrategi, har uppfyllts, om de påbörjade 
processerna också medräknas.

Av distrikten har nu fjorton antagit eller påbör-
jat arbete med en regional kulturstrategi: Gävle-
borg, Jämtland, Västerbotten, Stockholm, Värmland, 
Skåne, Västra, Sjuhärad, Skaraborg, Västernorrland, 
Östergötland, Blekinge, Norrbotten och Halland.

Amatörteaterfestival

Tyvärr arrangerades ingen amatörteaterfestival på 
grund av för få anmälda.

Läsfrämjande

Läsning och litteraturen har fått ett tydligt fokus inom 
riksförbundet, under de år projektet Det är väl ingen 
konst att läsa har pågått. 2014 startade projektet, då 
med stöd från Postkodstiftelsen, därefter, under snart 
tre år, med stöd av Kulturrådet. Behovet av läsfräm-
jande arrangemang är nödvändigt och stimulerande. 
Efter att över 90 föreningar medverkat och med 
besök i samtliga 24 distrikt, avslutas projektet i 
januari 2018.
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Film

Filmvisningar har blivit allt mer populärt under året. 
Flertalet erbjudanden, tips och aktiviteter har arrange-
rats för att få  er föreningar att prova på  lmvisning. 
Bland annat har erbjudanden om sportlovs  lm, påsk-
 lm, höst  lm och jul  lm skickats ut, där föreningarna 

erbjöds gratis af  scher till sina visningar. Ett uppskat-
tat barn  lms-kit med popcornbägare, tablettaskar och 
ballonger skickades ut till 60 föreningar som visade 
 lm för barn och unga under hösten och julen. 

En mobil  lmutrustning med projektor, stor  lm-
duk, blue ray-spelare och högtalare lånas ut gratis till 
medlemsföreningar som vill prova på att visa  lm. 
13 nya visningsplatser och totalt 34  lmvisningar 
har möjliggjorts av att föreningar som saknar egen 
utrustning har lånat den mobila  lmutrustningen. 
Inspiration och information om  lmvisningar har gått 
ut via nyhetsbrev, hemsida och sociala medier samt 
på nätverksträffar, konferenser och seminarier. Vidare 
skickades även en julklapp ut med erbjudande om att 
visa  lm gratis för de som ville prova på för första 
gången. Det var först till kvarn och med stort intresse 
 ck 15 föreningar julklappen. Alla aktiviteter resulte-

rade i att 47 föreningar visade  lm för första gången. 
Totalt har 243 föreningar visat  lm under de senaste 
åren varav 31 föreningar har haft årslicens för slutna 
visningar. Det har nu visats  lm minst tre gånger i 23 
av 24 distrikt. 

Ett samarbete med Refugees Welcome Stockholm 
ledde till två Open Cinema visningar, en i Harads, 
Norrbotten, och en visning på utomhusbio under 
Almedalsveckan i Visby. Open Cinema är ett kon-
cept där svenska  lmer visas med textning på olika 
språk, exempelvis arabiska eller dari samt med ett 
efterföljande samtal om  lmen. I september hölls 
även en biografkonferens för bygdegårdarnas 16 
digitala medlemsbiografer där bland annat biograf-
stöd, den nya biosajten bio.se och annat aktuellt i 
biovärlden fanns med på agendan.



5.  Kommunikation och opinions-
  bildning för att stärka bygde-  
  gårdsrörelsen

Att delta i samhällsdebatten, skapa publicitet, bilda 
opinion och påverka politiska beslut som rör frågor 
om allmänna samlingslokaler, kultur och landsbygds-
utveckling är en viktig aspekt av Bygdegårdarnas 
Riksförbunds arbete. 

Under våren träffade BR landsbygdsminister 
Sven-Erik Bucht för att tala om remissyttrande över 
landsbygdskommitténs betänkande, samt för att tala 
om Landsbygdsprogrammet. Under hösten skickades 
sedan ett brev till landsbygdsministern om bygdegår-
darnas samhällsnytta, vikten av att vara med i plane-
ringen för kommande landsbygdsprogram, samt upp-
maning om ett verksamhetsstöd till Bygdegårdarnas 
Riksförbund för att arbeta med landsbygdsutveckling.

Förbundskansliet deltog under Almedalsveckan i 
juli för att påverka politiker och andra beslutsfattare. 
En monter bemannades under en dag, samt arrangera-
des en öppen  lmvisning precis utanför Almedalspar-
ken.

Många gånger under året har BR omnämnts i 

8

media och  er än 15 pressmed-
delanden har sänts ut. Ofta i 
samband med speci  ka arrang-
emang så som Konst åt alla el-
ler läsprojektet Det är väl ingen 
konst att läsa. BR har också ar-
betat med att utveckla sociala 
medier under året. Facebook-
sidan har nått över 2 000 likes 
och det har arbetats aktivt med 

Instagram. Under hösten startades också konceptet 
med Tisdagstips – ett tips för bygdegården och/eller 
för landsbygdsutveckling generellt läggs ut varje tis-
dag på Facebook och även ofta Instagram.

Tidskriften Bygdegården är ett viktigt verktyg för 
att nå ut dels till medlemmar och dels för att visa upp 
bygdegårdsrörelsen och ta plats i samhällsdebatten. 
Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år i en 
upplaga om 5 500 exemplar.

Nyhetsbrevet har varit en kanal för information. 
Under året har intervall och innehåll setts över för att 
 er ska läsa och nås av brevet. Cirka hälften av BR:s 

funktionärer är idag mottagare av nyhetsbrevet, och 
cirka hälften av dem som får det öppnar brevet. Under 
året har också ett nytt nyhetsbrev enbart för distrikten 
införts – Distriktens nyhetsbrev. 

Hemsidan är en av förbundets viktigaste kommu-
nikationskanaler. Då den inte fungerat optimalt sattes 
under hösten igång ett arbete för att planera att byg-
ga en ny hemsida, en lösning där alla föreningar som 
önskar en hemsida ska få tillgång till det kostnadsfritt 
via förbundet.

I samband med att kommunikationen utvecklats 
under året, och behöver utvecklas ytterligare, gjor-

BR visade fi lmen 
Medan vi lever på 
Almedalsveckan.
Filmen var textad på 
arabiska för att visa 
att bygdgårdarna 
är en plats för 
mångfald.



des en rekryteringsprocess under 
hösten. En tjänst utlystes av kommu-
nikatör och verksamhetsutveckla-
re för organisation. En kommunikationsstrategi och 
kommunikationsplan planerades att tas fram samt att 
den gra  ska pro  len uppdateras i samband med att 
den nya hemsidan utvecklas under nästkommande år.

6.  Miljö för en hållbar framtid

Under året uppdaterades arbetet runt miljöfrågor med 
nytt studiematerial för miljödiplomen. Det har lett till 
att  er föreningar har arbetat utifrån BR:s nytagna 
miljöstrategi och miljöpolicy och skaffat miljödiplom. 
BR:s miljödiplom  nns i tre steg, Miljödiplom 1, 2 
och 3. Ett samarbete har under året skett med Nordic 
Green Energy inom miljöarbete, miljövänlig el samt 
solceller. I samverkan med dem har utarbetats ett för-
slag till miljöstipendium som planerades att delas ut 
för första gången under förbundsstämman 2018. Vi 
har genom konferenser samt miljöseminarium på för-
bundsstämman främjat miljömedvetandet i organisa-
tionen.

Fastighet
Bygdegårdarnas Riksförbund är en serviceorga-
nisation för 1427 bygdegårdsföreningar. Många 
föreningar vill ha hjälp och råd med vad de bör 
tänka på inför upprustning av huset och hur de ska 
gå tillväga för att söka pengar för investeringar. 
Under året har förbundskansliet varit behjälplig 
med föreningarnas boverksansökningar. Ambi-
tionen är att alla bygdegårdsföreningar som söker 
medel via Boverket ska slussas genom BR, detta 
ökar möjligheten att få ansökan beviljad. Glädjande 
nog har detta lett till att antalet ansökningar under 
året nästan fördubblats, det blev hela 81 stycken.

Under våren hölls en telefonkonferens för de 24 
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byggansvariga i distrikten där information om Bover-
kets nya förordning och föreskrifter gavs. I oktober 
hölls en konferens för alla distriktens byggansvariga 
där aktuella byggfrågor behandlades. Arbetsmateri-
alet Årlig genomgång av bygdegården har uppdate-
rats för att ännu bättre stödja föreningar i att se efter 
och rusta sina hus.

Organisationsutveckling 
och utbildningar

Bygdegårdarnas Riksförbund har arbetat med att 
anordna vissa organisatoriska utbildningar och konfe-
renser. Detta för att stärka organisationen i förenings-
frågor. Ordförandekonferens anordnades i januari och 
i samband med förbundsstämman, telefonmöte med 
distriktens valberedare hölls i februari och en utbild-
ning för nyvalda distriktsstyrelseledamöter anordna-
des i september. 

Bygdegårdarnas förbundskansli har funnits till-
gängliga för löpande stöd och service angående för-
enings- och stadgefrågor under hela året. Viss juridisk 
hjälp erbjöds. Under året har mycket fokus lagts på 
att utveckla stödet till valberedningar. Guiden för hur 
man kan arbeta i valberedningen på föreningsnivå 
uppdaterades och kommunicerades ut under hösten. 
I tidskriften Bygdegården lyftes frågan om valbered-
ningens viktiga roll i organisationen, och ett arbete 
satte igång att ta fram riktlinjer för valberedningen 
både på distrikts- och riksnivå.

Ambitionen att arbeta ännu närmare Studieför-
bundet Vuxenskolan i föreningsfrågor har funnits 
under året, men kommer kunna aktualiseras först 
nästa kalenderår.

Uppgränna Byagård har tillgäng-
lighetsanpassats under 2017. 

Byalaget beviljades 650 000 kr
 i investeringsmedel och 

200 000 kr i tillgänglighetsan-
passning till hissen från Boverket. 

Kommunen bidrog med 
400 000 kr. Bygget var beräk-

nat till 1,4 miljoner kr. Under två 
månader revs en utbyggnad och 
en ny byggdes med hiss. En ny 

handikapptoalett har skapats och 
ytterligare en toalett har 

totalrenoverats. Det har även 
lagts nya golv.



Bygdegårdsförsäkringen

Försäkringskommittén
En särskild försäkringskommitté har valts för uppgif-
ten att kontinuerligt möta avtalsparterna. Kommittén 
bestod av Sören Runnestig (ordf.), Thomas Hoonk, 
Anders Karlsson samt Maria Anstett-Andersson som 
vid höstens möte ersattes av Karin Fälldin. Vid två 
tillfällen höll försäkringskommittén sammanträde 
med Länsförsäkringar Halland som representerades 
av Jan-Olof Ivarsson och Tobbe Ivarsson. Vid ett till-
fälle sammanträdde kommittén med Nomors repre-
sentant Robert Stierngranat och Erika Ohlsson.

Skadeförebyggande projekt
Ett skadeförebyggande projekt som startade 2016 
avslutades vid årsskiftet 2017/2018 och kommer ut-
värderas utförligt under våren 2018, men redan nu 
står det klart att projektet uppfyllt målsättningen att 
20 procent av deltagande distrikts föreningar skulle 
vidta en eller  era nya åtgärder.

Utbildning
En gemensam konferens för distriktens försäk-
rings- och miljöansvariga genomfördes i Järfälla 
11–12 februari. Konferensen var ett samarbete med 
Sveriges Hembygdsförbund och representanter från 
de regionala hembygdsförbunden deltog också, 
vilket gav möjlighet att hitta samarbetspartners på 
regional nivå. Ett särskilt uppskattat inslag var föredra-
get av meteorologen Pär Holmgren, Länsförsäkringar 
Halland, om klimatrisker, skadepåverkan och hållbar 
omställning. 

Bygdegårdsförsäkringen
Alla föreningar var anslutna till Bygdegårdsförsäk-
ringen, som vid årets slut omfattade en yta om 432 
210 m² trähus och 54 337 m² stenhus. Totalt var dessa 
byggnader försäkrade för drygt 7,3 miljarder kr. De 
anslutna föreningarna hade tillsammans 1 051 uthus 
som var mindre än 51 m², 225 uthus mellan 51och 100 
m² och 114 uthus större än 100 m². Lösegendomen var 
försäkrad för 663 miljoner kr. Den totala försäkrings-
premien uppgick till 10 miljoner kr efter avdragna 
rabatter. Försäkringsgivare har varit Länsförsäkringar 
Halland.
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Skadeutveckling
Vid årsskiftet hade 74 skador anmälts, och den beräk-
nade ersättningen uppgick till 1 460 000 kr. Det var ett 
av de lägre utfallen ersättningsmässigt som varit de 
senaste 10 åren och under den nivå som var satt som 
målsättning i verksamhetsplanen. Jämfört med tidi-
gare år var det en ökning av antalet anmälda vatten- 
och inbrottsskador. Den beräknade ersättningen för 
de 34 anmälda vattenskadorna, 831 000 kr, var trots 
det lägre än förra året. Kostnaden för inbrottskador, 
20 stycken, har ökat till 403 000 kr. Två mindre brand-
tillbud har anmälts, men ingen ersättning har utbeta-
lats eller reserverats för dessa.

Pär Holmgren, naturskadespecialist på Länsförsäkringar, 
föreläste under försäkrings- och miljökonferensen i Järfälla. 

Lotta Rydén och Kerstin Marquardt – Västerbotten, Ingmar 
Sandehult – Gävleborg, Lisbeth Svensson – Kalmar (Sveri-
ges Hembygdsförbund) och Björn Kanebäck – Östergötland 
deltog i det skadebyggande projektet. Här på konferens i 
Järfälla för distriktens försäkrings- och miljöansvariga.
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Förbundsstämma

Förbundets stämma hölls den 3–4 juni, i Trollhättan, med Västra bygdegårdsdistriktet som lokal värd. Totalt 
medverkade 154 personer, varav 99 ombud. 

Seminarier, beredningsgrupper och 
stämmoförhandlingar
Under lördag förmiddag arrangerades ordförandekonferens och 
fyra seminarier: Utveckla bygdegård och distrikt, Fullt hus – verk-
samhetstips, Se möjligheter och Rädda våra vintrar. 

Sju beredningsgrupper sammanträdde, där ombuden behand-
lade åtta motioner till stämman samt underlag om utvecklings-
arbetet och verksamhetsriktlinjer för 2018. 

Temat för stämman var Bygdegårdens roll för Sverige. Som 
talare medverkade Behrang Miri, som talade om styrkan i att vara 
olika. Förbundsfesten hölls i Hjärtumsgården. 

Behrang Miri talade på stämman.

Förbundets högsta utmärkelse – guldplaketten – tilldela-
des Åke Ekström, Gotland och Kenneth Petersson, Södra 
Kalmar. 

Utmärkelser
Förbundets högsta utmärkelse – guldplaketten – tilldela-
des Åke Ekström, Gotland och Kenneth Petersson, Södra 
Kalmar. 

Utmärkelsen Årets bygdegårdsförening tilldelades Oden-
sala bygdegårdsförening, Sigtuna kommun i Stockholms 
läns bygdegårdsdistrikt, vilken representerades av Jonatan 
Virtanen. Motiveringen till föreningen löd som följer: 

”Årets bygdegård såg möjligheterna och 
vågade ta steget. En ny bygdegård har ersatt den 
gamla. Genom gott samarbete med kommunen 
har föreningen hittat sitt sätt att erbjuda en 
modern samlingslokal i storstadsnära landsbygd 
för människor i olika åldrar, ett hus fullt av liv”. 

Seminarier dagen före
Dagen före stämman genomfördes en seminarieresa, med 
över 100 deltagare. Resan gick till tre olika bygdegårdar 
och hade olika teman på respektive plats:

Bäckefors – BR:s utvecklingsarbete/seminarium och 
workshop, under ledning av förbundssekreterare Maria 
Anstett–Andersson. 

Dalskog – Vad händer i bygdegården/deltagarna informe-
rades om förbundets verksamhetsplan med ungdomsverk-
samhet,  lm, litteratur, integration, byggnad och miljö.

Åttersrud – Att arrangera/regionalt arrangörsstöd och 
samverkan – verktyg för lokala arrangörer samt en presen-
tation av pilotprojektet Musik för alla. 

Fredagskvällen avslutades i N3, kulturskolans lokaler i 
Trollhättan, med stämmoutbildning och workshopen Alla 
kan sjunga/Ett skratt förlänger livet och Alla kan  lma.

Jonatan Virtanen representerade Årets bygdegårdsförening. 
Solveig Carlsson visar diplomet.



Styrelse och arbetsutskott
Efter ordinarie förbundsstämma 2017 utgjordes för-
bundsstyrelsen (FS) av följande personer:

Ordinarie

Valda av förbundsstämman

Per Lodenius, Norrtälje 
Solveig Carlsson, Bolmsö
Anders Karlsson, Solna 
Ulrika Johansson, Väse
Benny Jansson, Torsö 
Kenneth Nilshem, Arbrå
Anna Nordström, Hägersten 
Karin Olsson, Sjöbo
Magnus Danielsson, Älvsbyn

Valda av medlemsorganisationer

Kicki Svensson, Lantbrukarnas Riksförbund
Eva Karin Hempel, Studieförbundet Vuxenskolan
Märta Martin-Åkesson, Centerpartiets Ungdomsför-
bund

Nils-Erik Grönvall, Jordbrukare Ungdomens Förbund

Ersättare
Valda av förbundsstämman

Sören Runnestig, Habo 
Malin Svensson, Tärnaby
Maria Eilertsen, Njurunda 
Ulla Johanson, Flen

Valda av medlemsorganisationer

Karin Wennerberg, Lantbrukarnas Riksförbund
Jenny Gudmundsson, Studieförbundet Vuxenskolan
Evelina Reuterfors, Centerpartiets Ungdomsförbund
Vakant, Jordbrukare Ungdomens Förbund

Sekreterare var Maria Anstett-Andersson som 
efterträddes av Karin Fälldin den 8 augusti. 
Personalrepresentant var Carina G. Hördegård.
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Stående längst bak: Ulla Johanson, Anna Nordström, Eva Karin Hempel.
Mitten: Magnus Danielsson, Solveig Carlsson, Carina G. Hördegård, Kenneth Nilshem, Malin Svensson, Maria 
Anstett-Andersson, Sören Runnestig och Benny Jansson.
Sittande längst fram: Karin Olsson, Per Lodenius och Anders Karlsson.
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Arbetsutskottet (AU)
AU bestod av Per Lodenius, Solveig Carlsson och 
Anders Karlsson.

Styrelsens sammanträden
Förbundsstyrelsen höll sammanträden den 1 februari, 
17 mars, 5 maj, 4 juni, 18 juli, 15 september, 
17–18 november och 30 november. 
Arbetsutskottet höll sammanträden den 19 januari, 
22 februari, 17 mars, 26 april, 8 juni, 11 juli, 
7 augusti, 25 augusti, 27 oktober och 27 november.

Revisorer

Ordinarie

Bo Åkerling, Odensbacken och Maud Johansson, 
Knivsta.
Revisor utsedd av LR Revision AB: Peter Blomberg, 
Skara.

Ersättare

Clas Forsgren, Norrtälje och Kristina Haglund, Nora.
Revisorsersättare utsedd av LR Revision AB: Peter 
Lindbladh, Örebro.

Valberedning
Norrland: Lars-Håkan Spjuth, Matfors och Eva 
Dahlänger, Svenstavik.
Svealand: Eva Lisa Eriksson, Gustafs och Karin 
Fälldin (t.o.m. 7 augusti), Bandhagen.
Götaland: Lars-Olof Johansson, Vikbolandet och 
Eva Pettersson, Väskinde.

På det konstituerande mötet den 
3 juni valdes följande råd:

Bygg- och försäkringsråd

Bygg- och försäkringsrådet bestod av Anders Karls-
son (ordf), Solna, Thomas Hoonk, Söderbärke, 
Sören Runnestig, Habo, Tina Jonasson, Säf  e samt 
Björn Kanebäck, Åtvidaberg.  Sekreterare var Cari-
na G. Hördegård, förbundskansliet, samt Anna Wer-
nersson och Carolina Svensson, försäkringskansliet. 
Rådet har haft fyra möten under året.

Konst- och kulturråd
Konst- och kulturrådet bestod av Ulrika Johans-
son (ordf), Väse, Fredrik Bergman, Vassmolösa, 
Inger Kraft Etzler, Backe, Lotta Rydén, Bygdeå, Ulla 
Johanson, Flen. Sekreterare var Stefan Löfgren, för-
bundskansliet. Rådet har haft sex möten under året.

Ungdomsråd

Ungdomsrådet bestod av Karin Olsson (ordf), Sjöbo, 
Malin Svensson, Tärnaby, Niklas Björkegren, Kniv-
sta och Märta Waldrop Bergman, Hindås. Sekreterare 
var Anna Öhman, förbundskansliet. Rådet har haft 
sju möten under året.

Representation
Alma folkhögskola – Carina G. Hördegård (ombud).
IDEA (Arbetsgivarförbundet för ideella organisa-
tioner) – Anders Saxén (ombud).
Ideell kulturallians – Stefan Löfgren (ombud) och 
Maria Anstett-Andersson (styrelseledamot).
Amatörteatrarnas riksförbund – Stefan Löfgren 
(ombud).
Riksföreningen Biograferna – Anna Öhman (styrel-
seledamot och ombud) och Eva Dahlänger (ersättare 
styrelsen).
Hela Sverige Ska Leva – Anna Nordström (ombud). 
Studieförbundet Vuxenskolan – Solveig Carlsson 
(ombud). 
Folkrörelsernas konstfrämjande – Stefan Löfgren 
(ombud).

Medlemskap
Bygdegårdarnas Riksförbund var medlem i Amatör-
teaterns Riksförbund, Centrum för Näringslivshisto-
ria, Folkrörelsernas Arkivförbund, Folkrörelsernas 
Konstfrämjande, Föreningen Alma Folkhögskola, 
IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisa-
tioner, Ideell kulturallians, Riksorganisationen Hela 
Sverige ska leva, Studieförbundet Vuxenskolan. I 
Civos var BR representerade genom Samlingsloka-
lorganisationernas 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 
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. 

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

BR hade avtal med Nordic Green Energy, med erbjudande 
om grön el, där en del av avkastningen gick till distrikten.

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

BR hade avtal med LRF Samköp för företagsrabatter.

BR hade avtal med LRF Media för drift av Landlotten.

BR hade avtal med LRF för kontorslokaler.

Kansliet
BR:s förbundskansli var förlagt till Franzéngatan 6, Stockholm, 
med postadress 105 33 Stockholm. 
Tel 08-440 51 90, e-post: info@bygdegardarna.se 

Förbundssekreterare Maria Anstett-Andersson t.o.m. 7 augusti
Karin Fälldin fr.o.m. 8 augusti.

Verksamhetsutvecklare  Carina G. Hördegård
Bygg- och miljöfrågor samt 
Landsbygdsprogrammet
Kulturkonsulent Stefan Löfgren

Ekonomiansvarig Anders Saxén

Verksamhetsutvecklare  Anna Öhman
Ungdom 50%, F ilm 50% 
Informationsassistent Karin Waldén Egholt

Assistent Andreas Engström

Assistent konst 50 % Anna-Lena Nilsson

Projektledare Jose  n Eriksson t.o.m. november
Det är väl ingen konst att läsa 50% 
Verksamhetsutvecklare ungdom 50%

Projektledare Take my hand Lovisa Birath

Verksamhetsutvecklare ungdom Rosa Jonsson, tjänstledig

14



Medlemsantal den 31 december 2017

Distrikt  2016 2017

Stockholm   59 59

Uppsala   81 80

Södermanland  27 27

Östergötland  41 41

Jönköping  38 38

Kronoberg  37 37

N:a Kalmar  11 10

S:a Kalmar  37 37

Gotland 61 60

Blekinge  17 17

Skåne  53 54

Halland 69 69

Västra  81 81

Sjuhärad  54 56

Skaraborg  87 87

Värmland    119  120

Örebro 29 28

Västmanland  37 37

Dalarna  98 99

Gävleborg  56 58 

Västernorrland  61 60

Jämtland  89 89

Västerbotten  81 82

Norrbotten    102     101

Summa  1425    1427
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Nya medlemmar

Följande 13 föreningar har anslutit sig till förbundet:
Distrikt Förening   Medlemsnummer

Skåne Södra Åby Hembyggdsförening 2171

 Folkets Hus i Teckomatorp upa 2178

Sjuhärad Mjöbäcks Bygdegårdsför. 2175

 Ods Sockengård ek. för. 2183

Skaraborg Siggarudsortens Bygdegårdsf. 2179

Värmland Vi i Persbergsbygden 2177

Dalarna Gulleråsens Bystugeför.  2172

 Svärdsjö Byggnadsför. Upa 2180

Gävleborg  Näsvikens Bygdegårdsf. 2176

 Hästbergsbygdegårdsför. 2181

Västernorrland  Ängoms Bygdegård/Facklan Ideell för. 2173

Jämtland Boggsjö Byför. 2174

Västerbotten Stödför. För Stöckebygdens utveckling 2182

Utgångna medlemmar
Följande 11 föreningar har utgått ur förbundet:

Distrikt Förening   Medlemsnummer

Uppsala Harbo Sockenråd 2091

Norra Kalmar  Öndal-Skedhults Bygdegårdsför. 1789

Gotland Fröjel Hembygdsför. 741

Skåne Mellersta Villands Bygdegårdsför. 850

Skaraborg Trådene Juf Bygdegårdsför. 732

Örebro Klockargården Närkes Kil 1702

Dalarna Kolarbo Skolas Bevarande 1986

Västernorrland  Järnsta Kulturförening 1903

 Lökoms Byggnadsför. 1251

Jämtland  Skucku Bygdegårdsför. 1309

Norrbotten Vittangi Hembygdsför. 1986
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Förvaltningsberättelse räkenskapsåret 2017

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Bygdegårdarnas Riksförbund är ett riksförbund som samlar Sveriges 1 427 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 sitt arbete. Det handlar 
bland annat om organisationsutveckling, kulturfrågor, ungdomsverksamhet och fastighetsfrågor. Riks-
förbundet bedriver också vissa speci  ka projekt. Under 2017 har detta varit projekt som rört integra-
tionsverksamhet i bygdegårdar samt att främja läsning i bygdegårdar. Förbundet har under året haft 9,5 
heltidstjänster tillsatta på förbundskansliet. 

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

att  vara riksorganisation för landets bygdegårdsföreningar och andra föreningar som driver en  
 allmän samlingslokal,

att  verka för främjandet av föreningsdrivna allmänna samlingslokaler för att erbjuda mötesplatser 
och värna mötesfriheten,

att  genom aktiva insatser för en decentraliserad kulturverksamhet medverka till kulturell jämlik-
het,  samt
att  i övrigt verka i enlighet med förbundets stadgar och program.

Under räkenskapsåret har förbundets styrelse och kansli arbetat för att främja syftet. Genom stöd i fast-
ighetsfrågor 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 ett gott omhändertagande av dessa hus för att värna mötesfriheten. 
Genom aktivt kulturarbete, integrationsarbete och läsfrämjande verksamhet arbetar vi för kulturell jäm-
likhet i hela landet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under räkenskapsåret har mycket fokus lagts på utvecklingsarbetet ”Framtidens bygdegårdsrörelse”. 
Förslag till vision, långsiktiga mål och plan för föryngring har arbetats fram av förbundsstämma, för-
bundsstyrelse och medlemmar. 

Medlemsantalet vid årets slut var 1 427 bygdegårdsföreningar. Det innebär en ökning med 2 föreningar 
jämfört med föregående år. Förbundet har således ökat sitt medlemstal för 44:e året i rad.

Flerårsöversikt

2017 2016 2015 2014

Belopp i tkr

Intäkter 26 433  23 046 23 321 20 573

Resultat 953       427        - 211 58 

Eget kapital  8 854    6 582 6 228 6 212         
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Förbundets ekonomi
Förbundets intäkter uppgick under året till 26 433 (23 046) tkr. Det redovisade resultatet 
blev 953 (427) tkr.

Styrelsens förslag till resultatdisposition
Till stämmans förfogande stående medel:
Balanserad vinst  554 882 kr
Årets resultat  952 593 kr

 1 507 475 kr
Disponeras så att:
Till kanslifonden överföra 150 000 kr.
Till BR:s 75 års jubileum 2019 överföra 250 000 kronor, såsom ändamålsenliga medel.

Balansera i ny räkning 1 107 475 kr.

RESULTATRÄKNING
INTÄKTER Not 2017 2016
Medlemsavgifter 4 512 666 4 259 498

Bidrag 1 6 171 155 5 086 013

Bygdegårdsförsäkringsavgift 10 775 131 10 792 518

Nettoomsättning 2 4 973 558 2 907 715
Summa intäkter 26 432 510 23 045 744

KOSTNADER

Bygdegårdsförsäkringen

3 4

-12 854 427 -12 529 472

Gemensamt -2 412 718 -2 555 210

Bygg -1 141 885 - 731 893

Kultur -1 000 698 - 990 707

Tidskriften Bygdegården -800 263 - 798 386

Konst åt alla -490 172 -486 028

Film -506 903 -238 715

Ungdom -775 374 -777 136

Distriktsstöd -528 900 -528 500

Landsbygdsprogrammet -95 764 - 453 241

Stämma och styrelse -891 719 -689 095

SAMSAM -13 029 -1 581

Organisationsmaterial -32 068 -24 076

Projekt 5 -2 442 407 -1 762 578

Summa kostnader -24 039 902 -22 566 618

Rörelseresultat 2 392 608 492 621

Avskrivningar
Planenliga avskrivningar

6 -137 167

-139 769

Resultat efter avskrivningar 2 255 441 339 357

Finansiella intäkter 15 678 15 082

Resultat efter  nansiella poster 2 271 119 367 984

Bokslutsdispositioner 7 -1 318 526 72 369

Årets resultat 952 593 426 858
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BALANSRÄKNING      
       
   Not 2017-12-31  2016-12-31 
TILLGÅNGAR      
       
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar     
 Inventarier       8 233 252  370 419 
Finansiella anläggningstillgångar      
 Andra långfristiga      
 värdepappersinnehav  9 37 903  37 903 

       
Summa Anläggningstillgångar   271 155  408 322 

       
Omsättningstillgångar      
 Varulager   106 468  140 505 

       
 Kortfristiga fordringar      
 Kundfordringar   10 397 305  10 121 382 

 Förutbetalda kostnader och       
 upplupna intäkter   56 723  76 689 

    10 454 028  10 198 071 

 Kortfristiga placeringar      
 Kassa och bank   16 185 415  13 853 335 
Summa Omsättningstillgångar   26 745 911  24 191 911 

       
SUMMA TILLGÅNGAR   27 017 066  24 600 233 

       
       
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital      
Fritt eget kapital  10    
 Balanserad vinst/föregående års resultat   554 882  328 074 

 Redovisat resultat   952 593  426 808 

 Ändamålsenliga medel   7 346 112  5 827 586 
Summa eget kapital   8 853 587  6 582 468 

       
Kortfristiga skulder      
 Leverantörsskulder   237 303  368 034 

 Övriga skulder   356 210  217 139 

 Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter   11 17 569 966  17 432 592 
Summa kortfristiga skulder   18 163 479  18 017 765 

       
Summa eget kapital och skulder  27 017 066  24 600 233 
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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 2017 2016
Not 1 bidrag tkr
Statliga bidrag 4 583 4 227
Lönebidrag 221 280
Övriga bidrag (Postkodlotteriets kulturstift.,LRF) 1 367 580
Summna bidrag tkr 6 171 5 087

Not 2 Nettoförsäljningens fördelning
Bygdegårdsförsäkringen 3 997 2 141
Tidskriften Bygdegården 443 432
Utbildning 194 73
Övriga intäkter (ex stämman, org. material ) 340 262
Summa nettointäkter tkr 4 974 2 908

Not 3 Anställda och personalkostnader
Män 3 3
Kvinnor 7 6
Medelantalet anställda 10 9

Löner och andra ersättningar
Ledning/Styrelse/Råd/Revision/Valberedning 900 801
Övriga anställda 2 965 2 755
Summa tkr 3 865 3 556

Sociala kostnader
Ledning/Styrelse/Råd/Revision/Valberedning 242 227
Övriga anställda 942 879
Summa tkr 1 184 1 106

Pensionskostnader
Ledning/Styrelse/Råd/Revision/Valberedning 87 115
Övriga anställda 212 179
Summa tkr 299 294

Summa personalkostnader tkr 5 348 4 956

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

Not 4  Hyreskostnad 2017 2016
Hyra LRF 238 kvm2 tkr 800 725
Per kvm2 kr 3 361 3 046
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Not 5 Projektkostnader tkr 

Läsprojektet Det är ingen konst att läsa 555 665 

Integrationsprojektet Take my hand 1 292 505 

Försäkringsprojektet 595 443 

Filmprojektet 0 150 

Summa tkr 2 442 1 763 

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 20% 

Not 7 Bokslutsdispositioner tkr 2017 2016 

Intäkter 

Försäkringsavgifter 10 775 10 793 

Övriga försäkringsintäkter 3 997 2 141 

Utbildning 30 0 

Kostnader 

Bygdegårdsförsäkringen -12 854 -12 529

Försäkringsprojekt -595 -443

Avskrivningar -34 -33

Förändring av Bygdegårdsförsäkringens  

Resultatregleringsfond -1 319 72 

Not 8 Inventarier tkr 

Ingående anskaffningsvärde 883 949 

Under året inköpta inventarier 0 66 

Under året utrangerade/sålda inventarier 0 -132

Utgående ackumulerade anskaffningar 883 883 

Ingående avskrivningar 513 505 

Under året utrangerade/sålda inventarier 137 -132

Årets avskrivningar 0 140

Utgående ackumulerade avskrivningar 650 513 

Planenligt restvärde 233 370 

Not 9 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 2017 är 230 949 kronor. 

Dessutom innehar förbundet 15 aktier i Trångsviksbolaget á 100 kronor. 
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Not 10 Förändring av eget kapital 

Ändamålsenliga Balanserat  Årets

medel resultat resultat

Belopp vid årets ingång 5 828 555 

Disposition av fonder 1 518 

Årets resultat 952 

Belopp vid årets utgång tkr 7 346 555 952 

Ändamålsenliga medel: 

Kanslifonden uppgår till 1 550 tkr och skall täcka framtida utgifter såsom hyra, löner 

till personal, långsiktiga leasingkontrakt m.m. vid en eventuell avveckling av förbunds- 

kansliet. Fonden bör uppgå till 35% av förbundets samlade personalkostnader.      

Bygdegårdsförsäkringens resultatregleringsfond 5 596 tkr skall 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. Fonden bör uppgå till 25%  

 av den årliga bruttopremien till försäkringsgivaren. Fonden kan nyttjas för åtgärder  

som gör bygdegårdsbeståndet försäkringsbart, genom exempelvis besiktning för   

husbocksförsäkring. 1 miljon kr indexreglering med prisbasbelopp (basår 2017) 

bör finnas i fonden. Fonden kan användas att utjämna premier över tid. 

Fonden kan användas vid behov vid premiehöjningar. Inga särskilda medel avsätts 

för detta. 

Fonden kan även nyttjas för bygdegårdskollektivet i syfte att förbättra säkerhets- 

nivån 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 skade-  

bonus. 200 300 tkr/år som skall användas till projekt, utbildningar och kampanjer. 

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter tkr 2017 2016 

Fakturerade medlems- och försäkringspremier 2018 14 345 14 396 

Förutbetalda projektbidrag 2 251 2 163 

Semesterlöneskuld 592 564 

Övriga kostnader 382 310 

Summa tkr 17 570 17 433 

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Utbetalning från Landlotten i mars 2018 med 1 061 428 kronor. 
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Slutord

Ännu ett framgångsrikt år för bygdegårdsrörelsen är avslutat. Vi har ökat i antal anslutna föreningar och 
genomfört en omfattande verksamhet. Tack till alla engagerade eldsjälar inom organisationen i föreningar, 
distrikt och förbund. Ett stort tack också till alla samverkande parter inom såväl myndigheter, institutioner 
som olika organisationer.

att  till kanslifonden överföra 150 000 kronor.

att till BR:s 75 års jubileum 2019 överföra 250 000 kronor, såsom ändamålsenliga medel.

att balansera i ny räkning 1 107 475 kronor. 
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NAMN KOMMUN Distrikt BESLUT
Tjurkhult mfl byars byalagsförening Ronneby Blekinge 185 000
Föreningen Arkhyttans bystuga Säter Dalarna 150 000
Södertuna Bygdegårdsförening Borlänge Dalarna 150 000
Ekeby Sockenförening Gotland Gotland 100 000
Nornäs Folkets Hus Älvdalen Dalarna 500 000
Västerbackens Bygdegårdsförening Bollnäs Gävleborg 25 000
Västerbackens Bygdegårdsförening Bollnäs Gävleborg 170 000
Östergrändens Bygdegårdsförening Hudiksvall Gävleborg 460 000
Enångers Bygdegårdsförening Hudiksvall Gävleborg 80 000
Högsgården Bygdegårdsförening Hudiksvall Gävleborg 200 000
Alseda Bygdegård Vetlanda Jönköping 75 000
Uppgränna Byalag Jönköping Jönköping 650 000
Uppgränna Byalag Jönköping Jönköping 200 000

Stora Frö Byförening Mörbylånga Södra Kalmar 350 000

Skäggenäs Bygdegårdsförening Kalmar Södra Kalmar 200 000

Frödinge Bygdegårdsförening Vimmerby Norra Kalmar 200 000

Ruda Bygdegård Högsby Norra Kalmar 185 000

Tjureda Bygdegårdsförening Växjö Kronoberg 40 000

Södra Ljungby Bgf Ljungby Kronoberg 75 000

Rutviks bygdegårdsförening Luleå Norrbotten 25 000

Grimstagårdens Bygdegårdsförening Upplands Väsby Stockholm 50 000

Åkerby Bygdegårdsförening Uppsala Uppsala 170 000

Säfsta Bygdegårdsförening Enköping Uppsala 170 000

Norröns Bygdegårdsförening Östhammar Uppsala 75 000

Eskilsäters bygdegårdsförening Säffle Värmland 40 000

Ålunds Bygdegårdsförening Skellefteå Västerbotten 180 000

Djäkneböle Bjännsjö Idrott&Fritidsfö Umeå Västerbotten 1 020 000

Djäkneböle Bjännsjö Idrott&Fritidsfö Umeå Västerbotten 37 000

Kungsåra bygdegårdsförening Västerås Västmanland 175 000

Nödinge Bygdegårdsförening Ale Västra 200 000

Tunge Bygdegårdsförening Lilla Edet Västra 100 000

Tunge Bygdegårdsförening Lilla Edet Västra 110 000

Gingri Nya Bygdegårdsförening Borås Sjuhärad 95 000

Sätila Bygdegårdsförening Mark Sjuhärad 150 000

Hajoms Bygdegårdsförening Mark Sjuhärad 130 000

Hajoms Bygdegårdsförening Mark Sjuhärad 15 000

Södra Råda Bygdegård Gullspång Skaraborg 225 000

Jungs Bygdegårdsförening Vara Skaraborg 100 000

Horns Bygdegårdsförening Skövde Skaraborg 40 000

Aspöja Bygdegårdsförening Söderköping Östergötland 650 000

Aspöja Bygdegårdsförening Söderköping Östergötland 200 000

Föreningshuset Malexander Boxholm Östergötland 20 000

BR 36st 43,40% 7 972 000 29,24%
Totalt 83 st 27 262 000

Boverksstöd till medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund 2017



Bilaga 2

Beviljade statsbidrag från Boverket 2017 – Utvecklingsbidrag ungdom

Sökande Kommun Län Bidragsbelopp, kr.

Föreningen Vads Bystuga Smedjebacken Dalarnas län 6 50 000

Bygdegårdarnas Riksförbund Stockholm Stockholms län 1 100 000

Föreningens Jakobsbergs Gård Stockholm Stockholms län 1 400 000

Ludgo-Spelviks Bgf. Nyköping Södermanlands län 400 000

Föreningen Trögdsgården Uppsala Uppsala län 300 000

Bilaga 3

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