Ny energi framåt för 2021
Stort tack för året som gått. Pandemin har gjort det svårt, men trots det har vi lyckats hålla
uppe energinivåerna och ställt om verksamheten i största möjligaste mån. Vi behöver
tyvärr förbereda oss för fortsatta smittrestriktioner även under våren, men ljusglimten av
att vaccinering sätter igång ger ny energi framåt. När vi summerar 2020 kan vi som
bygdegårdsrörelse vara stolta över all vår fantastiska verksamhet och den omställning vi
genomgått. Våra mötesplatser innebär utveckling och attraktionskraft runt om i hela
landet. Bygdegårdarna samlar Sverige!
Årsmöte
Nytt år innebär att det är dags att planera inför årsmötet i er bygdegårdsförening. Här i
årsmötesutskicket hittar ni tips, information och material för att planera och genomföra ett
så bra årsmöte som möjligt. Använd gärna den föreslagna föredragningslistan till årsmötet
för att inte missa viktiga beslut som bör tas. Det är endast du (ordförande i föreningen)
som får detta brev per post, så se till att dela med dig av informationen till övriga i
styrelsen. Den 21 januari 2021 arrangerar Bygdegårdarnas Riksförbund en utbildning i hur
årsmöten genomförs digitalt eller per capsulam.
Årsrapportering och nytt riktat krisstöd 2021
Senast den 15 mars varje år ska alla bygdegårdsföreningar årsrapportera. Det innebär att
fylla i uppgifter om föreningen, dess verksamhet, ekonomi och valda funktionärer.
Årsrapporteringen är viktig för att vi på förbundet ska kunna ge er relevant information.
Med rätt kontaktuppgifter når vi ut till rätt personer. E-postadresser är viktiga då
merparten av kommunikationen sker digitalt. Årsrapporteringen ger oss även möjlighet att
ta ut statistik för hela bygdegårdsrörelsen – en värdefull tillgång värdefull i vårt
påverkansarbete gentemot regering och andra beslutsfattare. Under 2021 kommer
årsrapporteringen vara ett grundkrav för att söka det nya riktade krisstödet som kommer
från Boverket med anledning av coronapandemin.
Ny webbshop
Under hösten lanserade vi en ny webbshop: bygdegardarna.se/webbshop
Ljuslykta, vas, ordförandeklubba och manschettknappar är några av sakerna du hittar där.
Perfekt för avtackningar och utmärkelser i bygdegårdsverksamheten. Saker för att smycka
bygdegården, eller för privat bruk till riktiga bygdegårdsentusiaster.
Likabehandling i bygdegårdsrörelsen
I bygdegårdsrörelsen är 250 000 personer engagerade, och genom uthyrningar och egna
arrangemang når vi många hundratusen till. Vi har ett gemensamt ansvar att jobba med
likabehandling för alla som engagerar sig eller besöker våra mötesplatser. Ingen ska bli
diskriminerad, hotad eller sexuellt trakasserad i våra bygdegårdar. Riksförbundets
likabehandlingsplan är ett stöd i ert arbete med att medvetandegöra dessa frågor. Ta gärna
upp planen i er styrelse och diskutera eventuella risker och åtgärder som ni kan göra i er
bygdegård. Anta gärna planen i er bygdegårdsförening som er egen, antingen på ett
styrelsemöte eller på ert årsmöte.
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