UNGDOMSDIPLOM
ge unga plats
i föreningen

Ungdomsdiplomet inspirerar och framhäver bygdegårdsföreningar
som arbetar aktivt med att ge unga plats i organisationen där
ungdomsperspektivet genomsyrar hela föreningens verksamhet.
Bygdegården ska vara tillgänglig för alla i alla åldrar.
Varför ska min förening ta ungdomsdiplom?
•

Visa upp att ni arbetar aktivt för barn och unga

•

Kan användas i er kommunikation gentemot
bidragsgivare, kommunen och beslutsfattare

•

Vara en förebild för andra föreningar

För att få ungdomsdiplomet krävs att följande obligatoriska punkter är uppfyllda samt minst tre av tilläggspunkterna.
Obligatoriska punkter

•

Två ledamöter är under 30 år varav minst en har ett annat uppdrag än
ungdomsansvarig i styrelsen (exempelvis kulturansvarig, ledamot eller
ordförande).

•

En ungdomsansvarig är utsedd i styrelsen som kontaktperson och
har huvudansvaret för att ett ungdomsperspektiv genomsyrar hela
verksamheten.

•

Alla medlemmar oavsett ålder har rösträtt på årsmötet.

•

Kallelsen till årsmötet är målgruppsanpassat även för unga och går ut i
minst tre olika kommunikationskanaler.
Med kommunikationskanaler menas exempelvis olika sociala
medier, lokaltidningar, medlemsutskick, nyhetsbrev eller e-post.

•

Föreningen erbjuder medlemmarna en introduktion i hur ett årsmöte går
till inför årsmötet.
En introduktion kan exempelvis innebära en genomgång av
dagordningen och vad alla punkter innebär eller titta på filmen
”mötesutbildning” från projektet Bestämma trots ålder.

•

Det arrangeras aktiviteter i bygdegården (öppna för alla) som vänder sig
till barn och unga minst sex gånger per år.

•

Föreningen är aktiv på sociala medier.

•

Föreningen har ingen åldersgräns för att hyra bygdegården. Ungdomar
under 18 år får hyra med målsmans ansvar.

•

Föreningen använder sig av ett tydligt hyresavtal som är överskådligt och
lätt att förstå.

•

Föreningen har ett rabatterat pris för uthyrning till ungdomsföreningar.

•

Styrelsemöten ligger på tidpunkter som gör det möjligt för alla att delta.
När den nya styrelsen är vald bestämmer alla tillsammans
vid vilka tidpunkter mötena ska ligga för att alla ska kunna
vara med.

•

Styrelsen har en metod för att alla ska komma till tals under styrelsemötena.
En metod kan exempelvis vara att ha diskussion i bikupa (prata två
och två, för att sedan presentera för övriga vad ni har tänkt) inför
viktigare beslut eller att gå varvet runt där alla styrelsemedlemmar
får säga sitt. Det handlar framförallt om att skapa ett bra klimat
där alla styrelsemedlemmar känner sig trygga att säga sin åsikt.

Tilläggspunkter

•

Bygdegården erbjuder Wi-Fi.

•

Bygdegården har tillgång till teknik såsom projektor och ljudsystem.

•

Bygdegården har tillgång till brädspel, leksaker och pysselmaterial.

•

Bygdegården har en barn- och/eller ungdomsanpassad utemiljö.

•

En aktiv ungdomsförening finns i bygdegården (såsom Vi Unga, Sverok,
idrottsförening, 4H eller liknande)

•

Föreningen har samarbete med skola, fritids, förskola eller organisationer
som har verksamhet för unga.

•

Det finns andra sätt att engagera sig i föreningen förutom att vara invald i
styrelsen.

•

Föreningen erbjuder funktionärerna utbildningar såsom föreningskunskap
eller arrangörskap.

•

Föreningen arbetar aktivt för att skapa en god stämning i styrelsen genom
teambuilding och gemensamma aktiviteter.

•

Årsmötet innehåller en aktivitet, kulturinslag eller liknande som kan tilltala
alla åldrar (se till att årsmötet är roligt).

Diplomet är giltigt i tre år. Distriktsstyrelserna granskar och godkänner sina
föreningars ansökan om ungdomsdiplom, och förbundskansliet expedierar
diplomen. Ansökan finns på riksförbundets hemsida.

Bygdegårdarna samlar engagemang för att skapa mötesplatser som är öppna
för alla. Föreningen är ofta den starka motorn som behövs för att samordna,
skapa gemenskap och utveckla platsen. Alla våra samlingslokaler gör skillnad.
På mötesplatser där samtalen finns – där växer också demokratin.
Bygdegårdarnas Riksförbund vill:
•

göra bygdegården till en naturlig mötesplats för barn och ungdomar

•

ge barn och ungdomar förutsättningar att förverkliga sina idéer

•

verka för att ungas engagemang ska värderas på samma sätt som vuxnas
engagemang

1 427 bygdegårdar
Antalet anslutna föreningar till Bygdegårdarnas Riksförbund
har ökat oavbrutet 44 år.

Hemsida www.bygdegardarna.se
Facebook @bygdegardarna | Instagram @bygdegardarnasriksforbund

