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Vill din förening växa 
och få nya ideer?



Bläddra vidare och ta del av vårt 
föreningsstöd och våra utbildningar!

Studieförbundet Vuxenskolan brinner för 
föreningslivet och gör allt för att stötta och utveckla 
samhällsengagemang och demokrati.

Genom utbildningar, personliga relationer och ett 
kontinuerligt stöd hjälper vi din förening att lyfta 
mot nya höjder!



Ett kontinuerligt stöd 
från oss!

När du och din förening 
ansluter er till SV står vi redo för 
att stötta er på många sätt. Allt 
från ljudanläggningar till att lära 
mer om styrelsearbete.

Det grundläggande stöd vi ger är: 
 

•	  Administration
•	  Lokaler och material
•	  Personlig kontakt
•	  Ekonomiskt stöd

Nästa steg

Vill du och din förening 
utvecklas ytterligare och ta nästa 
steg passar våra utbildningar bra. 

Kanske vill ni bli bättre på att 
marknadsföra er, eller få mer 
kunskap om hur ni ska hantera 
ekonomin.

På nästa sida kan ni ta del av vårt 
utbildningsutbud.

Trevlig läsning!



Föreningskunskap

Starta förening
I den här kursen lär vi oss hur det 
går till att starta en förening.
Vad krävs och vad är bra att tänka 
på? 

Föreningsutveckling
”Ett steg till... förening 
i utveckling” är SVs metod för 
förändrings- och utvecklingsarbete i 
föreningar och organisationer. 

Medlemmarna
Rekrytera, aktivera och behålla 
medlemmar. Hur skapar vi 
delaktighet och engagemang hos 
våra medlemmar och attraherar 
nya?

 

Kurserna
 

Alla kurser vi erbjuder 
kan genomföras från 
3 timmar upp till en hel 
dag beroende på
föreningens behov. 

Kurserna kan 
kombineras och delas 
upp på flera tillfällen. 
 
 
Kontakta oss för mer 
information och upplägg 
som passar just er 
förening.



Styrelsens roller
Att sitta i en styrelse
Vi går igenom vad det innebär att 
sitta i en styrelse för en ideell fören-
ing. Vilka krav ställs och vilka krav 
kan man ställa? 

Ordförande
Vad innebär det egentligen att föra 
ordet och vara den som leder ar-
betet i en förening? Vi går igenom 
uppgifterna för rollen och olika sätt 
att hantera sitt ledarskap.

Kassör
I den här kursen får du lära dig 
hur du sköter kassörsrollen på ett 
bra sätt. Vi går igenom rollen som 
kassör och baskunskaper i ekonomi 
och bokföring.

Sekreterare
Protokoll och kallelser som är enkla 
att	läsa	och	förstå	hjälper	fler	än	du	
anar. Lär dig mer om rollen som 
sekreterare.

Valberedning
Att sitta i en valberedning är en svår 
och viktig uppgift.

Hur kan man underlätta arbetet och 
vilka frågor bör man ställa?
Vi går igenom vad det innebär att 
sitta i en valberedning och vad man 
bör tänka på.



Marknadsföring &
kommuniktion

Vill din förening få hjälp och stöd 
i arbetet med marknadsföring och 
kommunikation? 

Stödet kan handa om allt från att 
starta upp en Facebooksida för alla 
medlemmar	till	att	rekrytera	fler	
medlemmar genom att synas i 
media. 

SV Örebro län har väl utarbetade 
spridningskanaler där vi kan 
hjälpa till att sprida det ni gör. 
Våra kanaler är nyhetsbrev, 
Facebook, Twitter och press.

Projektstöd

Starta projekt?
Vill ni utveckla någon del i er verk-
samhet,	men	saknar	finansiering?	
Då kanske projekt kan vara en idé. 

SV Örebro län erbjuder stöd och 
studiematerial i arbetet med att 
skriva projektansökningar.Vi an-
ordnar även rena utbildningar i hur 
man ni går från idé till färdig ansö-
kan. Nedan ser du en av våra fasta 
utbildningar. 

UTBILDNING 
Från idé till ansökan
I denna utbildning får ni kunskap 
om metoder och verktyg för att 
skriva projektansökningar och driva 
projekt.



SVs 
verksamhetsformer

Studiecirkeln
Om er förening själva vill fördju-
pa er inom något ämne eller jobba 
tillsammans med någonting kan ni 
göra det i en studiecirkel. 

”Folkbildningens pedagogik och 
metodik bygger på att man lär bäst 
när man gör det tillsammans med 
andra.”

En studiecirkel måste bestå av 
minst	3	deltagare	som	träffas	minst	
3	gånger.	De	3	träffarna	måste	
minst vara 9 studietimmar (1 stu-
dietimme = 45 min). 

Kulturarrangemang
En föreläsning eller ett 
uppträdande kan vara ett 
kulturarrangemang som din fören-
ing kan göra i samarbete med SV. 

Planering, genomförande och rap-
portering sker tillsammans med SV. 
SVs bidrag kan vara administration, 
marknadsföring och ekonomi. 

Kontakta oss vid frågor om hur er 
förening kan använda sig av våra 
verksamhetsformer.



SV Örebro län

orebrolan@sv.se • 019-611 94 80 • sv.se/orebrolan


