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Vad är SV?
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är en ideell orgnaisation med syfte att stötta
svenskt föreningsliv genom folkbildning. LRF är en av SVs grundorganisatononer och
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därför
är också SV LRFs studieförbund. Tillsammans utbildar vi medlemmar i områden
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Vuxenskolan
(SV) är LRFs studieförbund.
LRF är
engör
av grundorganisasom engagemang,
föreningskunskap
och ledarskap.
SV
föreningar mer hållbara.
tionerna i SV. LRF och SV samarbetar bland annat kring ledar- och föreningsutveckling,
folkbildning
och ut
opinionsbildning.
Vad
får LRF
av att samarbeta med SV?
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enLRF
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förATT
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av flera anledningar.
En av anledningarna är att SV finns i
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princip i alla kommuner i Sverige med bemannade lokaler. Lokalerna är tillgängliga
SV är en resurs för LRF på alla nivåer. Ju mer verksamhet LRF och SV gör tillsammans
för möten, digitala som fysiska. SV har personal hjälper till med allt från bokningar
desto mer får LRF tillbaka av SV. Det kan handla om studiematerial och om hjälp att
av
lokaler och föreläsare till idéer kring gemensamma studiecirklar, kurser och andra
genomföra studiecirklar, kurser och arrangemang som utvecklar LRFs medlemmar och
arrangemang.
SV når också ut till många lokalt via sina nätverk och kan på så sätt
förtroendevalda.
hjälpa till med spridning och marknadsföring av LRF:s hjärtefrågor.
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och
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• Gå
på medarrangör.
LRFs hemsida www.lrf.se/mitt-lrf
beställ
utskick. Kryssa
aktiviteten sker i samarbete med SV.

•
Gå in på LRFs hemsida www.lrf.se/mitt-lrf och beställ utskick. Kryssa i rutan
• Mejla inbjudan@lrf.se och beställ utskick. Skriv i mejlet att aktiviteten sker i samatt
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arbete
med SV.
• Mejla inbjudan@lrf.se och beställ utskick. Skriv i mejlet att aktiviteten sker
• Ta kontakt med SV om aktiviteten på förhand.
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om aktiviteten
HUR
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SV LOKALT? på förhand.
Kontaktuppgifter till SV där du bor finns på www.sv.se/avdelningar

Hur går samverkan till?
Kontaktuppgifter till SV där du bor finns på www.sv.se/avdelningar

SVERIGE SER INTE
UT SOM DU TROR
Växer stad och land ifrån varandra? Hur ser landsbygdens
utveckling ut? Sverige ser
inte ut som du tror berättar
en historia om ett Sverige där
en levande och konkurrenskraftig landsbygd och stad är
varandras förutsättningar.
Läs mer på www.sv.se/lrf

MOTORSÅG
OCH RÖJSÅG
SV erbjuder
studiecirklar i
motorsågskörkort och
röjsågskörkort. Gå in
på sv.se och sök på
”motorsåg” respektive
”röjsåg” för aktuellt
utbud.

BEREDSKAP
Naturskador som skogsbränder, översvämningar och torkan 2018 har aktualiserat
behovet av beredskap på våra gårdar. Vilken
kompetens och organisation har vi lokalt vid
kris? Hur ser samhällets ansvar ut och vad
förväntas vi hantera på gården eller i lokal
samverkan? Denna studiecirkel syftar till att
samlas lokalt och diskutera olika scenarios.
Att inventera vilka resurser som finns på
gårdsnivå samt bygga upp kontakter och
skapa kommunikationsvägar.

ÄGA OCH FÖRVALTA DIKEN
Denna tidskrift är en vägledning,
uppslagsbok och underlag för
studiecirkel för dig som vill veta mer
om jordbrukslandskapets
vattenanläggningar. Den beskriver
varför vattenhushållning i
jordbrukslandskapet behövs, hur
anläggningarna fungerar och vad som
är viktigt att veta för att bevara dem.
Läs mer på: www.sv.se/vatten

STARTA UPP ER LOKALAVDELNING!
SV har en processmodell kallad UPPSTART.
Processen är utformad som en dialogduk anpassad för rundabordssamtal. Använd denna dialogduk på ett styrelse- eller föreningsmöte för att få
svar på vilka frågor som är viktigast för er
avdelning just nu! Läs med på www.sv.se/lrf
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SV ordnar även cirklar och kurser inom andra
områden än de gröna näringarna. Det kan
handla om allt från språk till hantverk
och dans. Hitta din kurs på www.sv.se
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