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FÖRSLAG OM ANSÖKAN AV MEDLEMSKAP I BYGDEGÅRDARNAS 
RIKSFÖRBUND 

Brännföreningen är ju en bred förening med både idrott, kultur och sociala 
aktiviteter på sin agenda. Vi är, genom vårt medlemskap i Svenska 
Gymnastikförbundet, medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF) och vi dem får 
vi bra rådgivning, hjälp och stöd för utveckling när det gäller idrottsdelen – 
och inte bara för gymnastiken. De har också förmånliga försäkringar men av 
förklarliga skäl ofta är inriktade på idrott även om deras sakförsäkring genom 
Folksam av våra byggnader och inventarier även innefattar de delar som inte 
direkt är ”idrott”. Däremot omfattar inte RF:s försäkringar deltagare som inte 
utför idrottsaktiviteter.  

Styrelsen har under hösten och vintern varit i kontakt med Bygdegårdarnas 
riksförbund och funnit att deras inriktning passar de delar av vår verksamhet 
som inte är idrott. Så här beskriver de sig själva:  

”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." Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar 
föreningsdrivna, allmänna samlingslokaler som är öppna för alla - med en 
demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2020–2021 var 1 444 bygdegårdar, 
bystugor eller liknande lokaler anslutna till riksförbundet”  Läs mer på 
bygdegardarna.se 

Vi tror att ett medlemskap i Bygdegårdarnas riksförbund skulle innebära bra 
rådgivning, hjälp och stöd för de kulturella och sociala delarna av vår 
verksamhet. De har också stor erfarenhet av ansökningar av bidrag för 
ombyggnad och renovering från t.ex Boverket och kan stödja oss vid sådana 
ansökningar. De har även försäkringslösningar som omfattar fler av våra 
deltagare än våra nuvarande försäkringar bland annat en bra sakförsäkring 
via Länsförsäkringar. 

Det kostar visserligen att vara medlem men utifrån den analys vi gjort skulle 
medlemsavgiften tillsammans med premier på de försäkringar vi väljer bli 
billigare än dagens försäkringslösningar. 

FÖRSLAG 
Styrelsen för Brännöföreningen föreslår att årsmötet 2021 beslutar att 
Brännöföreningen omgående ansöker om medlemskap i Bygdegårdarnas 
Riksförbund. 
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