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Hur gör SV och folkbildningen skillnad i en föränderlig 
omvärld? 
 
När vår organisation genomför sin stämma på Aronsborg i Bålsta behövs folkbildningen och 
SV mer än någonsin.  

Klyftorna i samhället ökar och allt fler riskerar att hamna i marginalen, samtidigt som sta-
ten lämnar över ett större ansvar till civilsamhället. 

Folkbildningen kan bidra till att överbrygga klyftorna och ge människor makt och infly-
tande över sina liv så att fler kan bli delaktiga i samhällslivet på riktigt.  
 
Fördel SV 
SV kan spela en avgörande roll för att hålla ihop det svenska samhället. Vi har tre stora förde-
lar:  

Den första är vår lokala förankring, vi finns i alla delar av det svenska samhället - från stor-
stad till ren landsbygd.  

Den andra är vårt politiska nätverk, det gör att vi har nära till de politiska besluten och in-
sikterna. 

Den tredje är våra medarbetare. Den samlade kompetensen ute på våra avdelningar gör 
stor skillnad i människors liv. Varje dag. 
 
Vi måste betyda mer för fler 
För att kunna vara den ledande samhällsaktören framöver måste vi klara några tuffa utma-
ningar. Tre av de viktigaste är: 

Den uppskruvade takten i samhällsförändringarna gör att vi måste bli snabbare och mer 
flexibla i att fånga upp människors behov. 

Vi måste attrahera dagens och morgondagens deltagare med ännu intressantare erbjudan-
den som gör att de väljer oss fram konkurrenterna. 

Vi måste bli mer tillgängliga för att kunna möta behoven inom våra prioriterade områden. 
Bland annat genom att öka vår uppsökande verksamhet. 
  
Vägen framåt för folkbildningen 
Vår grundidé om demokrati och människors lika värde är lika relevant idag som den var när 
SV startade. Men villkoren ser helt annorlunda ut och ställer nya krav på oss som organisat-
ion. 

På stämman har vi chansen att enas kring beslut som inte bara påverkar de närmaste två 
åren, utan hela folkbildningens utveckling framöver. Vårt mål från 2013 ”SV 2020 är det stu-
dieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter” ligger fast. 
Låt oss fatta beslut den 13-14 juni 2015 som gör att vi verkligen når dit.  

 
Välkommen till SV:s Förbundsstämma 2015! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Berit Danielsson   Niklas Lundgren 
Förbundsordförande   Förbundschef 
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Program 
 
Lördagen den 13 juni 

11:30 ”Drop-in-lunch” 

12:30 Invigning  

 Förbundsstämman öppnas  

13.00 Dåtiden behandlas i plenum 

14.00 Panelsamtal med våra grundorganisationer 

15:00 Kaffe 

15:00 Dialog- och förslagsforum 

17.30 Återsamling i plenum 

(18.00 Beslutsunderlag färdigställs och delas med ombud) 

19:30 Middag med dans 

 Utdelning av SVs folkbildningspris  

 Utdelning av Sokratespriset 

 

Söndagen den 14 juni 

08:30 Debatt i plenum 

09:15 Kaffe 

09.30 Debatt i plenum 

10:30 Beslut i plenum 

12:00 Lunch 

13:00 Val (förbundsstyrelsen m m) 

14:30  Avtackningar 

15:00 Förbundsstämman avslutas 
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Praktisk information 
 
Förbundsstämman genomförs på Aronsborg i Bålsta. Bekräftelse på din anmälan skickades 
till din e-postadress i mitten på maj. Kontrollera att bekräftelsen stämmer med dina bokning-
ar och önskemål. Vid eventuella ändringar, eller om du saknar din bekräftelse, ber vi dig kon-
takta event@sv.se. Under stämmodagarna hänvisas du till disken för ”Registrering och in-
formation” som öppnar lördagen den 13 juni kl 09.00 och håller öppet så länge stämman på-
går. Tfn dit under stämmodagarna är 070-855 30 61 
 
Stämmohandlingar 
Stämmohandlingar finns att hämta på www.sv.se/forbundsstamman 
Vid ankomst till Aronsborg anmäler du dig vid disken för ”Registrering och information”. Där 
får du en mentometer (istället för ett ombudskort) som utgör underlag för röstlängd. Du får 
även din namnbricka som är din biljett till kaffe och lunch samt middag. 
Är du intresserad av ombudsförteckningen så återfinns den på ovan angiven hemsida. 
Du som ombud ansvarar för att se till så din ersättare får tillgång till stämmohandlingarna om 
personen behöver gå in i ditt ställe. 
 
Busstransfer  
Busstransfer till och från Aronsborg bokades vid din anmälan. Var vänlig kontrollera din be-
kräftelse för att se om du är inbokad på någon resa. Bussarna avgår kl 10:30 alt 11.30 från 
Stockholm, Cityterminalen eller Arlanda. 
På söndagen avgår bussarna strax efter kl 15 när stämman är avslutad. 
 
Dialog- och beslutsforum 
Genomförs vid åtta stationer lördagen den 13 juni kl 15 till kl 17.30. Mer information om detta 
finns i bifogad bilaga. 
 
IT 
Du som vill ta med egen dator och komma åt trådlös internetuppkoppling på Aronsborg gör 
det på nätverket aronsborg guest och lösenord aronsborg. Det finns även tillgång till 
fasta datorer i Internetcaféet. 
 
Webbsändning 
Delar av stämman webbsänds. Titta gärna i efterhand eller tipsa dina vänner om att det finns 
en webbsändning på www.sv.se/forbundsstamman 
 
Sociala medier #svstämma 
Facebook Finns du på facebook? Härligt, det gör Förbundsstämman också. Du hittar eventet 
om du söker på ”SVs Förbundsstämma 2015”.  Gå gärna med, berätta vad som engagerar dig 
och nätverka med andra deltagare 
Twitter Twittrar du? Kul! Använd hashtag #svstämma 
Instagram Berätta gärna att du är med SVs Förbundsstämma, ta bilder och skriv #svstämma 
 
Resor 
För SVs ombud gäller resefördelning. Ombudens resekostnader ska redovisas till respektive 
avdelningschef som sedan sammanställer avdelningens totala resekostnader och meddelar 
förbundets ekonom. 
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Hotellrum 
Incheckning på Aronsborg kan ske tidigast kl 14 på lördagen och utcheckning ska ske senast kl 
10 på söndagen. 
En del enkelrum förläggs på Lastberget som ligger ca 15 min bussresa från Aronsborg. För er 
som ska bo där kommer busstransfer att gå t/r två gånger under helgen. Lördag: Aronsborg-
Lastberget, ca kl 18:15, Lastberget-Aronsborg, ca kl 19:30, samt ca kl 00.30. Söndag: ca kl 
08:00. Mer exakta tider kommer finnas vid ”Registrering och information” på Aronsborg. 
 
Lunch lördag 
Lunchserveringen (för dig som har beställt lunch lördagen den 13 juni) är öppen mellan kl 
11.30-12.15. Luncher serveras som buffé. 
 
Middag och dans - lördagkväll 
Middagen genomförs i restaurangen på lördagkvällen och startar kl 19:30. Dans till både 
dansband och DJ finns på nedre plan i två olika lokaler.  För dig som vill köpa vin/öl till mid-
dagen kommer dryckesbiljetter att säljas i receptionen under lördagen. 
 
Eventuell specialkost 
Du som angivit specialkost vid din anmälan kontaktar personalen i restaurangen och medde-
lar vilken specialkost du anmält. 
 
Utvärdering 
Direkt efter stämman kommer en digital utvärdering att mejlas ut till samtliga deltagare, det 
är viktigt att du deltar. 
 
Vid förhinder 
Blir du förhindrad att åka till stämman ber vi dig överlämna samtliga handlingar till din ersät-
tare. Kan du inte överlämna handlingarna personligen, kontakta din avdelningschef.  
Ombud från grund- och medlemsorganisationer uppmanas kontakta sitt centrala kansli om 
överlämnande av handlingar blir aktuellt. 
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Information om dialog- och förslagsforum 

 

Rollfördelning 

Vid varje forumstation finns två roller. Förbundsstyrelseledamoten eller motionären 
finns på plats för att kunna presentera propositionen/motionen, föra dialog med ombuden, 
svara på frågor samt självklart delta i arbetet med att lägga ändrings-, tilläggs eller jämk-
ningsyrkanden.  

Sekreterarens roll är att se till att alla ändrings-, tilläggs- och jämkningsyrkanden skrivs in i 
systemet, på datorn som finns placerad vid varje station. Sekreteraren kan hjälpa ombuden att 
förstå så väl metoden som hur denne kan påverka.  

Båda dessa roller ska utifrån förbundsstyrelsens målsättning, stimulera till dialog, enga-
gemang och tillgänglighet.  

 

Så här kommer varje torg se ut  

Till varje torg kommer det att finna 
en skärm/projektor som hela tiden 
visar huvudförslaget. Här visas re-
spektive stycke ur den strategiska 
planen, samt motioner och motions-
svar. Det finns också en skärm/tv 
som visar, de på just den stationen 
inkomna yrkandena, samt en dator 
med tangentbord där yrkanden 
skrivs in.  

Utöver detta finns det flera stå-
bord i rummet, där ombuden kan 
stå runt, för att föra dialog, läsa yr-
kandena samt förbereda egna. 
Några av rummen kommer att in-
rymma två stationer, i varsin del av 
rummet. Några rum kommer endast 
inrymma en station.  

Till de stationer där det finns 
fördjupningsmaterial kommer även 
det materialet att finnas presente-
rat.   

Bilaga 4 
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Fördelning av Strategisk plan samt motioner på de olika torgen 

1. Inledning och Utmaningar för folkbildningen och SV 
2. Ekonomiska utgångspunkter 
3. Verksamhetsutgångspunkter och SV är drivande för att möta civila samhällets behov 

av bildning, ledar- & organisationsutveckling. 
4. SV tillgängliggör folkbildningen för unga i utsatta situationer 
5. SV använder folkbildning och kultur för att skapa integration. 
6. SV tillgängliggör folkbildning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna 

öka inflytandet över sina liv. 
7. SV tillgängliggör folkbildning för seniorer för ett ökat engagemang och samhällsmed-

verkan. 
8. Motioner och motionssvar för de tre motionerna som rör stadgefrågor. 
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