VERKTYGSLÅDA FÖR ATT SKAPA

(O)VANLIGA MÖTEN

Ett möte där alla är
delaktiga. Där vi söker
dialog, får inspiration och
där ingen pratar mer än
10 minuter. Ett möte där
alla är med och bidrar till
ett resultat. Och där vi har
roligt under tiden.
Det är grunden för vad vi
kallat OVANLIGA MÖTEN.
En modell som vi testat
under våren och som har
väckt så mycket entusiasm,
arbetsglädje och lust.

(O)VANLIGA MÖTEN

Nu går vi vidare, och sätter
O inom parentes.
Nu ska alla möten bli
(O)VANLIGA MÖTEN.
Följ med på resan.

(O)
Det ska vara roligt och meningsfullt att vara engagerad i
Liberalerna. Så enkel – och så svår – är vägen till ett starkare
liberalt parti med fler medlemmar.
Ett möte med Liberalerna ska inte kännas som en plikt utan
något jag ser fram emot, där jag får vara med och bidra, utvecklas
och får nya idéer och där det är så intressant och trevligt att jag
gärna bjuder med en politiskt intresserad vän.
Ärligt talat, vi är inte riktigt där. Vi ordnar fortfarande för många
möten som ser ut som vanligt: föreläsning, frågestund och fika för
de redan frälsta. Därför började vi under våren 2016 lära oss nya
metoder och teknik för att skapa bättre möten. Vi kallade projektet
”Ovanliga möten”, och utbildade mötesledare runt om i landet i
nära samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Nu tar vi ett steg till: vi utvecklar metoderna, utbildar fler
mötesledare, sprider idéerna och höjer ambitionsnivån: Alla
våra möten ska bli ovanliga, så nu sätter vi o:et inom parentes.
Välkommen att lära dig mer om (o)vanliga möten!
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1. Det här är
ett (o)vanligt möte
Ett (o)vanligt möte har tre kännetecken:

Mötet har
ett syfte. Vi
skapar någon
form av
resultat.

Alla är med
och bidrar.

Ingen talar
längre än 10
minuter.

Syftet ger mening
Alla politiska partier slåss med samma problem: svårt att värva medlemmar och svårt att
få ihop tillräckligt många företrädare till förtroendeuppdrag och poster. Det finns förstås
många förklaringar till detta, men den kanske viktigaste stavas TIDSBRIST. De allra
flesta har redan svårt att få ihop tillvaron med arbete, vänner, familj och kanske något
intresse. Om vi ska kunna locka människor till politiken, behöver vi erbjuda verksamhet
som är både rolig och meningsfull.
Vad är då roligt och meningsfullt? Jo, att få vara med och bidra. Människor som är
politiskt intresserade och liberalt sinnade, kommer med massor av kunskap, erfarenhet,
idéer och engagemang. Det är en grundläggande mänsklig egenskap att vi vill vara till
nytta, göra skillnad och tillhöra en grupp som jobbar mot samma mål.
Ett möte där jag sitter på en stol i två timmar, lyssnar på andra och sedan går hem
kommer jag helt enkelt att uppleva som tråkigt och ganska meningslöst. Medan ett
möte som har en uppgift, där jag får vara med och bidra och föra spännande samtal
med intressanta människor – det får mig att må bra och vilja komma tillbaka. När våra
möten har ett syfte och skapar resultat, blir också Liberalerna som parti starkare, bättre
och mer effektivt.
Några exempel på syften för alldeles vanliga (o)vanliga möten:
• Väcka intresse för politik och Liberalerna. Bjud in nyfikna och intresserade som
inte är medlemmar till en samtalskväll om liberalism i vår tid.
• Träna era förtroendevalda i att agera mer ideologiskt inom ramen för de politiska
uppdragen.
• Utveckla den politiska plattformen i styrelsen / fullmäktigegruppen / föreningen.
• Bidra till arbetet med kommunikationsstrategin. Samla medlemmar och andra
som är intresserade av kommunikation och profilering.
• Lära er mer om en specifik fråga (LSS, tiggeri, bostadspolitik…) för att formulera
lokala krav och tydlig liberal politik.
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Ett (o)vanligt
möte har alltid
ett tydligt syfte
som framgår av
inbjudan och
presenteras i
inledningen.
Mötet avrundas
alltid med en
återkoppling till
syftet och att
mötesledaren
gör tydligt
på vilket sätt
mötets resultat
kommer att leva
vidare, vem som
förvaltar det
och hur vi går
vidare.
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Så blir alla delaktiga
Det absolut viktigaste med det (o)vanliga mötet är att alla är med och bidrar. I alla
utvärderingar vi gjort och i alla samtal om (o)vanliga möten, lyfter deltagarna fram hur
ROLIGT det var, och hur engagerande och nytt det blev. Och här kommer den glada
nyheten: det är faktiskt inte så svårt att få det att hända.
Vi går närmare in på metoderna i avsnitt 2, men det grundläggande är kombinationen inspiration – gruppövning – reflektion. Mötesledaren planerar så att inlägg från
inspiratörer – aldrig längre än 10 minuter! – varvas med samtal och övningar i små
grupper som sedan förs tillbaka till den stora gruppen för gemensam reflektion. Så här
till exempel:

1

Mötesledaren presenterar syftet: ”Inför arbetet med vår politiska plattform, ska
vi undersöka vilka som är de tre viktigaste frågorna för Liberalerna att driva här
i kommunen. Jag har bett XX att göra en kort genomgång av våra valfrågor de
senaste åren. Välkommen.”

2
3

GRUPPÖVNING

INSPIRATION: Inspiratören håller en förberedd genomgång, max 10 minuter,

som ska inspirera till samtal och väcka tankar.
GRUPPÖVNING: Mötesledaren presenterar uppgiften: ”Nu ska vi diskutera

vilka frågor som Liberalerna borde driva i valrörelsen 2018. [Här får deltagarna
instruktioner om hur de ska bilda grupper, hur uppgiften ska genomföras osv. Se
vidare avsnitt x om metoder.].” Deltagarna arbetar och diskuterar i smågrupper i tio
minuter (eller kortare, beroende på uppgift).
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INSPIRATION

GEMENSAM REFLEKTION: Därefter ser mötesledaren till att man återsamlas i

GEMENSAM
REFLEKTION

storgrupp där man reflekterar tillsammans över övningen. Mötesledaren leder
ett samtal där smågruppernas resultat redovisas och diskuteras, t ex: ”Många har
tagit upp integrationsfrågor. Ni i den här gruppen skrev ’boende för ensamkommande’, vilka utmaningar och lösningar ser ni?”
Allt som sker i smågrupperna kan inte redovisas för alla, men mötesledaren ser till att
de viktigaste frågorna kommer upp och att alla blir hörda i storgruppen någon gång
under mötet.

Variera gärna metoder och grupper under mötets gång för att få prova nya tankar och
utmana er själva.
En annan viktig faktor är själva rummet. ”Det sitter i väggarna” brukar vi säga
om våra vanor, sociala strukturer och organisationskultur. Det är faktiskt bokstavligen
sant. Vi sätter oss gärna på samma plats, pratar med dem vi känner och förhåller oss
till varandra som vi brukar, när vi är i det vanliga rummet. Byt lokal ibland om möjligt: kanske kan ni vara hemma hos någon, sitta på ett café eller låna lokaler hos SV?
Möblera för att samtal ska uppstå: sitt i ring eller i smågrupper. Undvik biosittning och
sammanträdesbord så långt det går.
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Den viktiga tidsgränsen
Ingen pratar längre än 10 minuter åt gången – det är den tredje grundregeln för ett (o)
vanligt möte. Den regeln är viktig av två skäl: dels är 10 minuter ungefär så lång tid
som vi kan hålla koncentrationen, dels tappar vi känslan av delaktighet om vi sitter för
länge och bara lyssnar utan att få vara med och bidra.
Den här regeln betyder inte att inbjudna gäster – inspiratörer – måste kapa tre fjärdedelar av sina anföranden eller att vi aldrig tar oss tid för fördjupning. Däremot kan
mötesledaren hjälpa inspiratören att strukturera sitt innehåll och koppla på samtalspauser och övningar. Istället för att den inbjudna riksdagsledamoten håller tal i 40 minuter,
får hen presentera en frågeställning i taget – max 10 minuter! – och sedan bjuda in till
samtal. Det är mycket troligt att även inspiratören får med sig nya insikter och energi
från det mötet.
Läs mer om hur ett (o)vanligt möte md inspiratör kan läggas upp i avsnitt xx.

Mötets tre delar
Alla (o)vanliga möten följer samma struktur, som fylls med olika innehåll beroende på
vilket syfte just ert möte har. Det (o)vanliga mötet består av tre delar:

1. INLEDNING
En kort introduktion där mötets form och syfte förankras samtidigt som deltagarna får
presentera sig och sina förväntningar. Inspiratören eller mötesledaren håller ett kort
anförande som inspirerar och väcker tankar utifrån mötets syfte.

2. UPPNÅ RESULTAT
Utforma mötet efter ert syfte. I avsnitt 3 finns innehållsmoduler med olika frågeställningar och övningar. Välj ut 2–5 moduler beroende på mötets längd. Varje modul
innehåller en kort inledning som inspirerar till samtal, en gruppövning samt en gemensam reflektion där mötesledaren kopplar tillbaka och lyfter fram olika röster i storgruppen. I avsnitt x finns tips om hur man kombinerar moduler för att skapa olika typer
av möten.

3. AVRUNDNING
Avrundningen är viktig. När det återstår 10–15 minuter av mötestiden – börja avrunda
så att detta hinns med. Vi reflekterar tillsammans över mötet och vad vi tar med oss för
konkreta resultat i form av insikter, idéer och fördjupade frågor att arbeta vidare med.
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INLEDNINGEN
ska inspirera
och skapa
delaktighet.

UPPNÅ
RESULTAT
genom att
samtala och
utforska.

AVRUNDNINGEN ska
knyta ihop och
se framåt.
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2. Så skapas
ett (o)vanligt möte
För att skapa ett (o)vanligt möte behövs:
En mötesledare
som hjälper till att
formulera syftet
samt planerar och
leder mötet.

Metoder och
verktyg som skapar
delaktighet.

En eller flera inspiratörer kan
medverka, men det är inte
nödvändigt. Inspiratören kan vara en
inbjuden gäst eller en mötesdeltagare
som fått i uppgift att förbereda en
presentation.

Mötesledarens roll
Mötesledaren ser till att det (o)vanliga mötet har ett syfte, når resultat och att alla får
vara delaktiga. Huvuddelen av mötesledarens arbete är redan gjort när mötet startar.
Planeringen och förberedelserna är nämligen A och O för att mötet ska bli både effektivt och roligt.
Mötesledaren kan vara utbildad för detta (se avsnitt x), men vem som helst kan lära
sig att vara mötesledare med hjälp av den här verktygslådan. Vill du ha tips och råd
inför att planera eller leda ett (o)vanligt möte, kontakta gärna någon av våra utbildade
mötesledare på sidan x.

MÖTESLEDARENS UPPGIFTER
FÖRE MÖTET:

MÖTESLEDARENS UPPGIFTER
UNDER MÖTET:

• Se till att mål och syfte med mötet är tydligt
uttryckt. Börja gärna med att samtala med mötesarrangören och ta reda på vad de vill ha ut av mötet.

• Skapa ett klimat som är tillåtande och lärande, där
alla vill bidra och delta.

• Förbered och planera mötet. Välj frågeställningar,
metoder och upplägg som passar mötets syfte och
målgrupp.
• Gör en tidsplan för mötet. Planera noggrant hur
många minuter varje uppgift får ta. Var realistisk, det
tar ofta längre tid än man tror att t ex byta platser,
samla ihop sig efter gruppdiskussioner eller avsluta
en fikapaus.
• Säkerställ att teknik, material och hjälpmedel finns
på plats.
• Samordna med en inbjuden gäst eller någon av
mötesdeltagarna som hjälper till att hålla inspirerande och tankeväckande inledningar till mötet som
helhet och enskilda uppgifter. (Se avsnitt x)

VERKTYGSLÅDA FÖR ATT SKAPA (O)VANLIGA MÖTEN

• Låt deltagarna presentera sig och sina förväntningar.
Det skapar trygghet i gruppen och gemensamt
ansvar för uppgiften.
• Var tydlig om mötets ramar: hur ska tiden disponeras, vad ska ni uppnå?
• Se till att många olika röster får höras: dela upp
deltagarna i smågrupper, ändra konstellationerna, lyft
fram olika synpunkter och deltagare i storgruppen.
• Håll koll på tiden. Se till att tidsplanen följs.
• Knyt ihop modulerna, se till att det finns en logik i
mötet.
• Avrunda och tydliggör resultat och nästa steg. Var
konkret. Intervjua gärna ordföranden: Hur kommer
mötets resultat att tillvaratas? Tacka alla som varit
med och bidragit.
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HÅLL KOLL PÅ TIDEN!
Ett (o)vanligt möte bygger på att vi låter många olika röster komma till tals och
undviker långa utläggningar. Samtidigt ska vi hinna med flera olika övningar, kanske
byta platser i rummet och hantera tekniken. Därför är det viktigt att hålla
koll på tiden under hela mötet, så att inte mötestiden plötsligt är slut och
halva programmet återstår. Planera noggrant i förväg hur lång tid varje
frågeställning ska få ta i anspråk.
Avrunda när det behövs. Mötesledaren kan gärna utse en
medhjälpare som hjälper till att ta tid under mötets gång

.

Inspiratörens roll
Inspiratören är den person som tidigare brukade vara mötets själva syfte. Den klassiska mötesinbjudan lyder ju ”Kom och lyssna på XX [riksdagsledamot/expert/annan
intressant person]!” Ett (o)vanligt möte har däremot ett annat syfte: att vi ska utveckla
politiken, bli skickligare som företrädare eller intressera nyfikna för att vara med och
arbeta i Liberalerna till exempel. Det är mötet – alltså deltagarna – som ska skapa
resultatet. Det betyder inte att gästen är oviktig – tvärtom – men inspiratörens roll är att
inspirera till samtal, väcka tankar och bidra med sin kunskap och sina erfarenheter till
mötets resultat.
Ett exempel: när Liberalerna i Tierp bjuder in Birgitta Ohlsson för att tala om
hederskultur, är det naturligtvis fortfarande Birgitta Ohlsson och sakfrågan som kommer att stå i centrum och vara ett viktigt skäl för Tierp-Liberalerna att gå på mötet.
Men Birgitta kommer med hjälp av en skicklig mötesledare att lägga upp kvällen så att
hon pratar tio minuter i taget, bjuder in till samtal och genomför olika övningar. När
kvällen är slut kommer mötesdeltagarna både att ha träffat Birgitta Ohlsson, lärt sig mer
om hederskultur, deltagit i intressanta samtal, lärt känna varandra bättre och formulerat politiska utmaningar och lösningar i Tierp – som de kommer att ha stor nytta av i
arbetet framöver.
Inspiratören behöver inte vara en långväga gäst. Det kan lika gärna vara
medlemmar och mötesdeltagare som mötesledaren i förväg ber att förbereda
en inledning, bakgrund eller frågeställning.
Det är viktigt att inspiratören och mötesledaren samarbetar, och inte ”tar
över” varandras delar. På det (o)vanliga mötet ska många olika röster höras.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ FÖR EN INSPIRATÖR SOM
FÖRBEREDER INLEDNINGAR TILL ETT (O)VANLIGT MÖTE:
• Inledningen ska öppna dörren till övningen, inspirera och väcka tankar. Var noga med
att inte stänga dörren genom att föreslå lösningar eller ge färdiga svar och exempel
som begränsar tankarna.
• Inledningen får gärna koppla ihop övningarna med något dagsaktuellt eller lokalt.
• Sträva efter dialog i alla delar av det Ovanliga mötet.
Kanske kan mötesledaren intervjua någon som inledning?

VERKTYGSLÅDA FÖR ATT SKAPA (O)VANLIGA MÖTEN

7

Metoder och verktyg
för delaktighet
Varje deltagare som går från ett (o)vanligt möte ska känna att hen har
varit delaktig, bidragit till resultatet, lyssnat på andra och själv blivit hörd.
Det är ingen liten målsättning – men fullt genomförbar med rätt metoder.

INSPIRATION

METODEN
Det (o)vanliga mötet skiftar alltså mellan tre faser:
• INLEDNING/INSPIRATION. Deltagarna lyssnar och tar in inspiratörens tankar och
erfarenheter. Max 10 minuter åt gången!
• ÖVNING I SMÅGRUPPER. Deltagarna samtalar och bidrar i liten grupp (2–5 personer) där alla är delaktiga.

GRUPPÖVNING

• REFLEKTION I STORGRUPPEN. Mötesledaren plockar upp frågeställningar och
idéer från smågrupperna och styr samtalet i den stora gruppen.
En viktig uppgift för mötesledaren är att se till att alla röster blir hörda i storgruppen
någon gång under mötet och att tydliggöra hur mötets resultat kommer att tas till vara.
Att ”bara” samtala i smågrupper under ett möte blir mindre meningsfullt, alla deltagare
behöver också känna att de bidragit till mötets helhet.
Så hur skapar man delaktighet? Här har mötesledaren en hel arsenal av verktyg för
att locka fram deltagarnas kreativitet, nytänkande, mod och debattlust. Mötesledaren
planerar noggrant i förväg hur mötet ska läggas upp, vilka uppgifter som ska lösas, vem
som ska inspirera, var mötet ska hållas, hur rummet ska utnyttjas och vilka övningar och
verktyg som ska användas.

GEMENSAM
REFLEKTION

RUMMET OCH MÖBLERINGEN
Var vi är och hur vi sitter, påverkar vårt beteende. Vi faller lätt tillbaka i gamla vanor
när vi sitter i samma gamla sammanträdesrum, vi tar den vanliga platsen och lägger
upp våra papper, telefoner och datorer framför oss. Sedan vet vi exakt vem som kommer att säga vad, och vem som kommer att lyssna. Allt det där ska vi bort från. Därför
är en bra början för det (o)vanliga mötet att förändra själva rummet:
• Välj gärna en annan lokal än den vanliga om det finns möjlighet. Låna ett rum av
SV, be att få sitta på ett fik eller gå hem till någon om ni inte är många.
• Möblera för att skapa samtal. Undvik att sitta runt sammanträdesbord eller i s k
biosittning (rader där alla är vända framåt).
• Använd möbleringen för att signalera vad mötet ska göra. En styrelse kan t ex
inleda med ett (o)vanligt möte där man sitter i ring eller smågrupper och arbetar
med diskussioner och övningar. Efter en paus möblerar man om eller byter rum
och sätter sig vid sammanträdesbordet för att ägna sig åt formellt styrelsearbete.

ANVÄND HELA RUMMET
Många övningar kan göras genom att låta deltagarna placera sig i rummet på olika
sätt. Att få resa sig upp och röra sig på ett möte upplevs som positivt och ger mötet ny
energi. Det blir också tydligt för alla deltagare var vi är och vart vi är på väg. Använd
gärna markeringar på golvet, numrerade lappar osv för att underlätta för deltagarna.
VERKTYGSLÅDA FÖR ATT SKAPA (O)VANLIGA MÖTEN

MÖBLERA
RÄTT
Upp till ca
10–15 pers: sitt
i ring. Dela upp i
smågrupper om
2–3 personer
under övningarna.
Ca 15–50 pers:
möblera i små
grupper om
2–5 personer i
varje. Styr gärna
placeringen så
att det bildas
nya spännande
konstellationer.
Undvik gärna
bord för en mer
flexibel möblering.
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VISUELLA HJÄLPMEDEL
Ett klassiskt blädderblock i kombination med notislappar, stora ritpapper och pennor
till alla deltagare är ett oslagbart sätt att bjuda in till delaktighet. Alla övningar i verktygslådan kan göras med hjälp av blädderblock eller whiteboard. Tänk gärna efter hur
deltagarna kan bidra genom att göra val, skriva, rita eller sätta upp lappar.
Låt deltagarna – individuellt eller i smågrupper – lösa uppgifter på större ritpapper
eller egna blädderblocksark så att det blir synligt för alla. Se till att det finns gott om
pennor i olika färger, låt kreativiteten flöda.

MENTIMETER.COM
Mentimeter.com är en webbtjänst som gör det möjligt för deltagarna på ett möte att
bidra med hjälp av sina mobiltelefoner. Mentimeter.com sköts i första hand av mötesledarna, men det finns också möjlighet att använda lokalt. Kontakta en mötesledare för
att få instruktioner.

SOM MAN FRÅGAR FÅR MAN SVAR
Ställ öppna frågor som leder samtalet vidare, tydliggör varje deltagares ansvar och signalerar att det inte finns ett ”rätt” eller ”fel” svar. Här är några exempel på frågor som
skapar delaktighet.
Vilka förväntningar har du
på det här
mötet?

Vilka tankar
väcker det
här hos dig?
Hur kan vi
använda de
här erfarenheterna?

Hur ser du på
de här utmaningarna?
Vad kommer
du att göra
för att [koppla
till mötets
syfte]?

Vad är ditt
nästa steg?

ÖVNINGAR
På de följande två sidorna hittar du konkreta exempel på övningar som skapar delaktighet, samtal och arbetsglädje.

VERKTYGSLÅDA FÖR ATT SKAPA (O)VANLIGA MÖTEN
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EXEMPEL PÅ ÖVNINGAR

SAMTAL
Diskutera i smågrupper (2–5 personer). Varje grupp får utifrån diskussionen formulera
en fråga eller ett påstående. Avsluta med att i storgrupp lyfta upp och reflektera över
gruppernas valda frågor.

SAMTAL OCH REDOVISNING
Diskutera i små grupper. Låt varje grupp kort redovisa sina konkreta förslag i storgrupp.

INTERVJU
Intervjua varandra i små grupper (2–3 pers).
Sammanfatta genom att reflektera i storgrupp eller nya mindre konstellationer på
3–5 personer.

IDÉSPRUTA OCH PRIORITERING
Lista idéer och förslag i smågrupper eller individuellt. Skriv upp på notislappar som
ni sätter på en vägg eller whiteboard. Mötesledaren ordnar lapparna tematiskt och
rensar bort uppenbara dubletter. Gå igenom och förklara innebörden av det som
är oklart. Mötesdeltagarna får sedan rösta på ett begränsat antal förslag (rita ett
kryss eller sätt ett klistermärke). Reflektera gemensamt över vilka idéer som fick flest
röster.

STYRKOR

FYRFÄLTAREN POLITIK

SVAGHETER

MÖJLIGHETER

Välj ett politiskt område att diskutera. Låt deltagarna enskilt eller i par identifiera:
• Möjligheter och hot sett till utvecklingen (omvärldsperspektiv)
• Liberalernas styrkor och svagheter på området (internt perspektiv)
Använd gärna blädderblock och notislappar. Sammanfatta genom att låta grupperna
välja ut sina 2–3 mest prioriterade lappar och sätta dem på ett gemensamt fyrfältsdiagram där styrkor är högst upp till vänster, svagheter uppe till höger, möjligheter
nedtill till vänster och hot längst ned till höger.

HOT

+
PÅVERKAN

-

FYRFÄLTAREN PRIORITERING
RESURSER

-

+

Låt deltagarna i smågrupper formulera idéer. Skriv idéerna på notislappar. Låt grupperna placera in lapparna i ett gemensamt fyrfältsdiagram utifrån axlarna:
• Hög / låg påverkan (på resultatet)
• Kräver mycket resurser / lite resurser
I storgrupp: resonera om idéerna utifrån deras placering i diagrammet och hur de ska
prioriteras utifrån sin position.

VERKTYGSLÅDA FÖR ATT SKAPA (O)VANLIGA MÖTEN
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EXEMPEL PÅ ÖVNINGAR

Öppenhet

FRAMTID

INDIVIDUALISM

Hopp

Frihet
Liberal

DEMOKRATI

Mångfald

FRAM
T
NYHEIDENS
TER

ORDMOLNET
Låt alla deltagare formulera ett svar på en fråga. Använd blädderblock eller skapa
ordmoln i mentimeter.com.
Skriv upp de 10–15 vanligaste orden (stryk eller sätt ihop snarlika begrepp) på blädderblock/whiteboard och låt deltagarna rösta på max tre ord var.
Vilka fem ord valde mötet? Reflektera i storgrupp.

LÖPSEDELN
Dela upp er i smågrupper (2–3 personer) och skapa löpsedlar som beskriver ”nyheter” om Sverige, världen eller kommunen när Liberalerna har haft makten.
Sätt upp på väggen och studera varandras rubriker.
Reflektera i storgrupp eller nya konstellationer.

DEBATTEN
Skapa grupper om 3–5 personer och ge varje grupp i uppdrag att argumentera för
eller emot en fråga.
Ordna minidebatter i storgrupp med några korta replikskiften.
Pröva gärna att byta ståndpunkt och argumentera för den andra sidan.

KONTRAKTET

NULÄGE
VISION
STEGEN

DIT

Alla arbetar individuellt. Reflektera över vad du behöver förändra, förbättra och
utveckla utifrån de diskussioner som förts på det Ovanliga mötet.
Dela in ett papper i tre sektioner:
• Mitt nuläge
• Min vision
• Stegen dit
Redovisa för varandra i par och ge feedback och goda råd.
Finns det något du behöver hjälp med?

VAR PÅ EN SKALA?
Skapa en skala från 1 till 10 längs en vägg och låt deltagarna besvara frågor genom
att placera sig längs skalan.
Komplettera gärna med frågor av typen ”Var befinner du dig nu?” ”Var vill du vara
om ett år?” ”Hur lätt eller svår känns förflyttningen?” och se hur omflyttningarna blir
på skalan.
Reflektera tillsammans.

FYRA HÖRN
Skapa ett ”fyrfältsdiagram” i rummet genom att ge varje hörn ett värde, en åsikt eller
ett svar.
Låt deltagarna placera sig i ”diagrammet”.
Reflektera tillsammans.
VERKTYGSLÅDA FÖR ATT SKAPA (O)VANLIGA MÖTEN
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3. Planera ett
(o)vanligt möte
När du planerar ett (o)vanligt möte, kom ihåg mötets tre delar:
• Inledning
• Uppnå resultat
• Avrundning
Den andra delen – Uppnå resultat – ska utgöra huvuddelen av mötet. Det är här vi
samtalar och utforskar tillsammans genom olika övningar. Ett enkelt sätt att planera
det (o)vanliga mötet är att tänka sig varje bestämd frågeställning som en ”modul” inom
mötet. Varje modul innehåller i sin tur en kort inspiration, en övning och en gemensam
reflektion. Ett möte kan bestå av en eller flera moduler. Räkna med att varje modul bör
få ta ca 30–45 minuter i anspråk – planera inte in för mycket, tänk på tiden.
Här är ett exempel på en modul:

DÄRFÖR ÄR JAG LIBERAL

INLEDNINGEN
ska inspirera
och skapa
delaktighet.

UPPNÅ
RESULTAT
genom att
samtala och
utforska.
INSPIRATION
ÖVNING
REFLEKTION

1

Vi sätter ord på våra personliga värderingar och
hur de styr vår politiska och ideologiska inställning.
INSPIRATION: Kort reflektion över kopplingen mellan

personliga erfarenheter i livet och politiska värderingar.
ÖVNING · INTERVJUN: Intervjua varandra i små grupper
(2–3 pers):
• Vilka personliga erfarenheter i ditt liv har gjort att du
lockats av liberalismen? När har din frihet att utforma
ditt liv varit begränsad?
• Beskriv i en mening vad liberalism är för dig.
REFLEKTION: Sammanfatta genom att i storgrupp eller
nya konstellationer reflektera över:
• Fick du syn på någon ny aspekt av liberalismen?
• Vad betyder det du har tagit del av idag för vårt parti
just här? Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter?

INSPIRATION
ÖVNING
REFLEKTION
INSPIRATION
ÖVNING
REFLEKTION

AVRUNDNINGEN ska
knyta ihop och
se framåt.

På de följande sidorna finns ett antal förslag på färdiga moduler som kretsar kring
ideologi och profilering.

VERKTYGSLÅDA FÖR ATT SKAPA (O)VANLIGA MÖTEN
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MODULER
DÄRFÖR ÄR JAG LIBERAL

1

HOT OCH MÖJLIGHETER

Vi sätter ord på våra personliga värderingar och
hur de styr vår politiska och ideologiska inställning.

Vad är det som hindrar att Liberalerna upplevs
som ett relevant alternativ i svensk politik?

INSPIRATION: Kort reflektion över kopplingen mellan

ÖVNING · FYRA HÖRN: Be deltagarna ställa sig i ett av

personliga erfarenheter i livet och politiska värderingar.
ÖVNING · INTERVJUN: Intervjua varandra i små grupper
(2–3 pers):
• Vilka personliga erfarenheter i ditt liv har gjort att du
lockats av liberalismen? När har din frihet att utforma
ditt liv varit begränsad?
• Beskriv i en mening vad liberalism är för dig.
REFLEKTION: Sammanfatta genom att i storgrupp eller
nya konstellationer reflektera över:
• Fick du syn på någon ny aspekt av liberalismen?
• Vad betyder det du har tagit del av idag för vårt parti
just här? Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter?

NULÄGESANALYS

3

2

fyra hörn som representerar olika hot mot liberalismen:
• ”Liberalismen har redan segrat”, våra värderingar
upplevs inte som unika
• Antiliberala krafter som t ex främlingsfientlighet och
radikalisering växer sig starkare och skapar ett polariserat samhällsklimat
• ”Individualismen har gått för långt.” Liberalismen saknar svar på människors behov av gemenskap,
• Öppet hörn – formulera ett eget hinder
REFLEKTION: Diskutera först inom varje hörn – varför har
ni valt er position? Mötesledaren lyfter sedan fram olika
ståndpunkter genom att ställa frågor till deltagare som
har placerat sig i olika hörn.

VÅRA GRUNDVÄRDEN

4

Vi skapar en gemensam verklighetsbild. Vilka är
hoten mot liberala värden? Vilka möjligheter finns?

Idéerna som ligger till grund för all vår politik, eller
våra viktigaste värderingar.

Bestäm i förväg ett avgränsat tema att diskutera, t ex
”Liberalerna inför 2018”, ”Höjt förtroende för Liberalerna
i vår kommun” eller ”Mer liberal stadsbyggnadspolitik i
vår region”.
ÖVNING · FYRFÄLTAREN POLITIK: Låt deltagarna enskilt
eller i par identifiera:
• Liberalermas styrkor och svagheter på området
• Möjligheter och hot ur ett omvärldsperspektiv
Använd gärna blädderblock och notislappar.
REFLEKTION: Sammanfatta genom att låta grupperna
välja ut sina 2–3 mest prioriterade lappar och sätta dem
på ett gemensamt fyrfältsdiagram där styrkor är högst
upp till vänster, svagheter uppe till höger, möjligheter
nedtill till vänster och hot längst ned till höger.

INSPIRATION: Här ska vi undersöka och formulera libera-

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

5

lismens mest grundläggande idéer. När övningen är klar
kommer vi att ha valt ut fem grundvärden som är viktigast
för Liberalerna just nu.
ÖVNING · ORDMOLNET: Låt först alla deltagare formulera svar på frågan:
• Vilka ord vill du att Liberalerna i första hand ska förknippas med?
Blädderblock eller ordmoln i mentimeter.com.
REFLEKTION: Skriv upp de 10–15 vanligaste orden (stryk
eller sätt ihop snarlika begrepp) på blädderblock/whiteboard och låt deltagarna sätta en markering för dem
som är viktigast för Liberalerna just nu. Varje deltagare får
rösta på max tre ord. Vilka fem ord valde mötet?

DET LIBERALA UPPDRAGET

6

Hur gör vi Liberalerna tydliga med vårt språk och
agerande? Hur uppfattas våra företrädare? Hur är
vi absolut inte?

Varför finns vi? Hur skulle Sverige eller vår kommun se ut om Liberalerna styrde?

ÖVNING · ORDMOLNET: Här ska vi arbeta med adjektiv,

lerna får egen majoritet i Sverige eller kommunen. Vad
har förändrats efter två mandatperioder?
ÖVNING · LÖPSEDELN: Dela upp er i smågrupper (2–3
personer) och skapa löpsedlar som beskriver viktiga politiska förändringar.
REFLEKTION: Sätt upp på väggen och studera varandras
rubriker. Reflektera i storgrupp eller nya konstellationer:
• Handen på hjärtat – vad är unikt för just Liberalerna
med de reformer som vi just genomfört?
• Vilka liberala grundvärden kan kopplas till de olika
reformerna?
• Vad är liberalt med de här reformerna?

så konkreta och vardagliga som möjligt. Be först deltagarna formulera:
• Hur vill jag att Liberalerna, våra företrädare och vår
politik ska uppfattas av väljarna i nästa valrörelse?
Använd blädderblock eller skapa ordmoln i
mentimeter.com. Ställ därefter frågan:
• Hur uppfattas Liberalerna, våra företrädare
och vår politik av väljarna i dag?
REFLEKTION: Skriv upp på blädderblock bredvid de första svaren. Diskutera i storgrupp eller nya smågrupper:
• Var är vi och vart vill vi? Hur kan vi bidra till den förflyttningen?
VERKTYGSLÅDA FÖR ATT SKAPA (O)VANLIGA MÖTEN
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MODULER
7

MÅLKONFLIKTER

8

POSITION OCH PROFIL

När det går att argumentera liberalt både för och
emot, hur tänker vi då?

Hur uppfattas vi av väljarna? Hur vill vi uppfattas?
Hur förflyttar vi oss?

INSPIRATION: Liberalismen är inte en åsiktskatalog utan

ÖVNING · VAR PÅ EN SKALA: Frigör en yta i rummet där

ett förhållningssätt, brukar vi säga. Med goda liberala
principer kan vi komma fram till olika ståndpunkter i en
fråga.
ÖVNING · DEBATTEN: Bestäm i förväg en eller ett par
politiska och ideologiska frågor
Skapa grupper om 3–5 personer och ge varje grupp i
uppdrag att utifrån liberala ståndpunkter argumentera för
eller emot en fråga.
REFLEKTION: Ordna minidebatter i storgrupp med några
korta replikskiften. Pröva att byta ståndpunkt och argumentera liberalt för den andra sidan. Om ni vill – låt publiken rösta.

9

ÄR VI INTE SOCIALLIBERALER?

ni kan skapa en skala från 1 till 10. Välj ut en värdeskala
(eller skapa en egen) att undersöka, till exempel:
• Individens frihet – Kollektiv nytta
• Självständighet – Alliansen
• Öppen och nyfiken – Experter som vet bäst
Be alla deltagare att placera sig utifrån en fråga i taget.
1. Hur tror jag att Liberalerna uppfattas av väljarma?
2. Hur vill jag att Liberalerna ska uppfattas av väljarna
2018?
REFLEKTION: Mötesledaren låter deltagarna reflektera
över gruppens placering och hur den förändras utifrån frågeställningarna.

POLITISK PLATTFORM

10

Liberal, socialliberal, nyliberal... Tjänar etiketterna
ett syfte, och hur ska vi förhålla oss till dem?

Vad betyder namnbytet för vår politiska plattform?

INSPIRATION: Liberalismen är en bred politisk idétradi-

några konsekvenser för vår politiska plattform? Vilka?
ÖVNING · SAMTAL OCH REDOVISNING: Se till att alla
har tillgång till er befintliga politiska plattform – det är bra
om deltagarna hunnit läsa den före mötet. Beroende på
omfattningen av er plattform och hur stort mötet är, dela
eventuellt upp texten emellan er.
• Hur påverkas vår politiska plattform av namnbytet till
Liberalerna?
• Vad behöver vi justera eller lägga till?
Diskutera i små grupper.
REFLEKTION: Låt varje grupp kort redovisa sina konkreta
förslag i storgrupp.

tion. Den svenska liberalismens historia kan betecknas
som socialliberal – hur viktigt är begreppet för oss?
ÖVNING · SAMTAL: Utgå från frågeställningarna:
• Vad tänker du om de olika beteckningar som använts
genom historien? Vad betyder de för dig?
• Vilka socialliberala värderingar eller resultat tycker du
är viktiga att lyfta fram?
• Finns det något som hindrar Liberalerna från att vara
trovärdiga socialliberaler?
Diskutera i smågrupper (2–5 personer). Varje grupp formulerar en fråga eller ett påstående som är viktig för oss
att arbeta med framöver.
REFLEKTION: Lyfta upp de valda frågorna i storgrupp.

MITT BIDRAG

11

INSPIRATION: Nu heter vi det vi är – Liberalerna. Får det

NÄSTA STEG

12

All förändring bygger på enskilda människors
beteenden. Hur kan jag som medlem i Liberalerna
utvecklas och bidra?

Nu är det dags att gå från ord till handling för att
skapa förändring. Men hur?

INSPIRATION: Vad innebär namnbytet och vår ideolo-

upp. Här är ett sätt att välja aktiviteter utifrån hur de
påverkar och hur mycket resurser som krävs.
ÖVNING · FYRFÄLTAREN PRIORITERING: låt deltagarna
i smågrupper formulera idéer på mål och aktiviteter, t ex
”mer kampanjer”, ”bättre på sociala medier”, ”revidera
programmet”. Skriv idéerna på notislappar. Låt grupperna
placera in i ett gemensamt fyrfältsdiagram (whiteboard,
blädderblock eller mentimeter.com) utifrån axlarna:
• Hög påverkan / låg påverkan (på resultatet)
• Kräver mycket resurser / kräver lite resurser
REFLEKTION: Resonera i storgruppom idéernas placering
i diagrammet och hur de ska prioriteras utifrån sin position.

giska profilering för dig som förtroendevald eller företrädare för Liberalerna? Gör en individuell plan.
ÖVNING · KONTRAKTET: Alla arbetar individuellt. Reflektera över vad du behöver förändra, förbättra och utveckla
utifrån de diskussioner som förts på det Ovanliga mötet.
Dela in ett papper i tre sektioner:
• Mitt nuläge
• Min vision
• Stegen dit
REFLEKTION: Redovisa för varandra i par och ge feedback och goda råd. Finns det något du behöver hjälp
med?
VERKTYGSLÅDA FÖR ATT SKAPA (O)VANLIGA MÖTEN
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Planera med moduler
Alla (o)vanliga möten kommer att se olika ut, och hur de planeras och genomförs beror
förstås på målgrupp och syfte. Här är några exempel på moduler för olika möten:
LIBERAL GRUND. Öppna samtal om ideologi och politik. Passar för både intresserade,

nya och erfarna medlemmar.

1

4

6

DÄRFÖR ÄR
JAG LIBERAL

VÅRA GRUNDVÄRDEN

DET LIBERALA
UPPDRAGET

LIBERAL FÖRDJUPNING. Ideologiska resonemang om Liberalernas roll.

9

2

7

HOT OCH
MÖJLIGHETER

MÅL
KONFLIKTER

ÄR VI INTE
SOCIAL
LIBERALA?

LIBERAL IDENTITET, IMAGE OCH PROFIL. Kommunikation och profilering.

5

4

8

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

VÅRA GRUNDVÄRDEN

POSITION
OCH PROFIL

HÄR OCH NU. Ta avstamp i era utmaningar och hitta nya lösningar.

3

10

11

NULÄGESANALYS

POLITISK
PLATTFORM

MITT
BIDRAG

MÖTEN FÖR NYFIKNA. Moduler som är särskilt användbara på möten med människor

som är nyfikna på Liberalerna men kanske inte har gått med ännu:

1

2

4

6

8

DÄRFÖR ÄR
JAG LIBERAL

HOT OCH
MÖJLIGHETER

VÅRA GRUNDVÄRDEN

DET LIBERALA
UPPDRAGET

POSITION
OCH PROFIL

VERKTYGSLÅDA FÖR ATT SKAPA (O)VANLIGA MÖTEN
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Skapa egna moduler
Med hjälp av den grundläggande metoden inspiration – övning – reflektion går det
också lätt att skapa egna moduler utifrån det syfte ett möte ska ha.
Det viktiga är att hålla fast vid det Ovanliga mötets grundprinciper: inspiration,
gruppövning och reflektion. Och att inga föredragningar är längre än tio minuter.
Det kan till exempel se ut så här, i ett exempel där kommunföreningen har bjudit in en
riksdagsledamot för att diskutera frågor kring hederskultur.

INLEDNING: Mötesledaren berättar om mötets syfte och presenterar riksdagsleda-

moten. Deltagarna presenterar sig för varandra och berättar om sina förväntningar på
mötet, i storgrupp om de färre än ca 15, annars uppdelade i par elles mågrupper.

EGEN MODUL 1

EGEN MODUL 2

Hederskultur

Hederskultur på vår ort

INSPIRATION: Riksdagsledamoten inleder

INSPIRATION: Riksdagsledamoten håller

(max 10 minuter!)

ÖVNING · SAMTAL: Låt deltagarna i

smågrupper diskutera utifrån frågorna:
• Vad reagerade jag extra starkt på av det
som berättades?
• Vilka tankar väcker detta hos mig?
REFLEKTION: Mötesledaren samlar upp tankarna i storgrupp genom att låta några olika
deltagare berätta hur man resonerat i deras
konstellation.

ytterligare ett 10-minuterspass, utifrån vad
som kom upp i den första övningen.
ÖVNING · SAMTAL: Ny diskussion i
smågrupper (skapa nya konstellationer):
• Vilka utmaningar på området har vi här
på vår ort?
• Hur kan vi i Liberalerna bidra till
lösningar?
REFLEKTION: Mötesledaren samlar upp tankarna i storgrupp som ovan.

INLEDNINGEN
ska inspirera
och skapa
delaktighet.

UPPNÅ
RESULTAT
genom att
samtala och
utforska.
INSPIRATION
ÖVNING
REFLEKTION
INSPIRATION
ÖVNING
REFLEKTION
INSPIRATION
ÖVNING
REFLEKTION

AVRUNDNING: Mötesledaren återkopplar till inledningen, mötets syfte och deltagar-

nas förväntningar. Exempel på frågor att ställa:
• Vad tar du med dig från mötet?
• Hur går vi vidare?
Reflektera gemensamt eller i smågrupper.

AVRUNDNINGEN ska
knyta ihop och
se framåt.

KNYT IHOP MED ANDRA MODULER!
Ta med frågeställningarna och låt inledaren med hjälp av mötesledaren arbeta vidare i en
modul som kan anpassa på lämpligt sätt. I exemplet med riksdagsledmoten om hederskultur,
skulle mötet kunna fortsätta med någon av dessa:

4

7

VÅRA GRUNDVÄRDEN

MÅL
KONFLIKTER

VERKTYGSLÅDA FÖR ATT SKAPA (O)VANLIGA MÖTEN
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4. Så använder vi
(o)vanliga möten
Eftersom ett (o)vanligt möte ger resultat, engagemang och arbetsglädje så ska alla våra
möten förstås vara (o)vanliga. Så här fungerar det i praktiken.

(O)VANLIGA STYRELSE- OCH GRUPPMÖTEN
Planera styrelsens eller gruppens verksamhet för det kommande året eller halvåret. Vilka
frågor behöver ni lösa? Vad är långsiktigt, vad är kortsiktigt? Inled varje styrelse- eller
gruppmöte med 45 minuters (o)vanligt möte där ni går på djupet med en viktig fråga
för er. Det kan vara en politisk fråga, verksamhetsplanering, strategi eller profilering till
exempel.
Utse en mötesledare som ansvarar för att planera metoder och verktyg som frigör
kreativiteten och skapar delaktighet.
Håll den (o)vanliga delen i ett annat rum eller med annan möblering, sitt i ring eller
smågrupper till exempel. Markera tydligt övergången till ordinarie styrelsesammanträde
genom att flytta över till sammanträdesbord.
Planera in tre eller fler möten och ordna verksamheten som en studiecirkel –
rapportera den till din kontakt på Studieförbundet Vuxenskolan.

(O)VANLIGA MEDLEMSMÖTEN MED INBJUDEN GÄST
Kontakta alltid en mötesledare (se avsnitt x) som kan hjälpa till att skapa ett (o)vanligt
möte när ni bjuder in en riksdagsledamot, en intressant liberal eller annan föreläsare.
Bjud aldrig mer in medlemmarna för att ”lyssna på” ett anförande – bestäm vad ni ska
uppnå i föreningen med hjälp av gästen, och bjud in medlemmarna att bidra. Se även
avsnitt 2.2.
Dessa (o)vanliga möten rapporteras till Studieförbundet Vuxenskolan som annan
folkbildning eller ett kulturprogram. Kontakta SV i förväg för att få tips!

(O)VANLIGA MÖTEN FÖR ATT VÄRVA NYFIKNA
(O)vanliga möten passar mycket bra för att locka nyfikna att ta steget in i Liberalerna.
Kombinera en intressant inspiratör – kanske kommunalrådet, riksdagsledamoten eller en
annan lokalt profilerad liberal – med möjligheten att bidra och säga sitt, så är medlemskapet snart i hamn. Få saker är nämligen så lockande och positiva som känslan att
bli lyssnad på. Dessutom är det mycket utvecklande för oss att få ett nytt perspektiv på
frågor som vi kanske diskuterat internt i årtionden.
Dessa (o)vanliga möten rapporteras till Studieförbundet Vuxenskolan som annan
folkbildning.

VERKTYGSLÅDA FÖR ATT SKAPA (O)VANLIGA MÖTEN

17

(O)VANLIGA MEDLEMSMÖTEN FÖR ATT ARBETA
Styrelsen behöver inte göra allt arbete i föreningen. Använd kompetens som finns bland
medlemmarna och bjud in till medlemsmöten för att i (o)vanlig form arbeta med t ex:
• Den politiska plattformen
• Planering av valrörelsen
• Utforma politik och skriva program
• Utveckla verksamheten och värva medlemmar
Dessa (o)vanliga möten rapporteras som annan folkbildning.
Krävande frågor? Planera in tre eller fler möten och ordna verksamheten
som studiecirkel.

(O)VANLIGA ÅRSMÖTEN
Inled årsmötet med en (o)vanlig timme där alla bidrar. Utgå från vad ni vill och behöver göra: gå på djupet i en politisk fråga, arbeta med liberal ideologi, eller förankra den
politiska plattformen till exempel. Bjud in en inspiratör om ni vill. Markera med möblering och lokal när det är (o)vanligt möte och när det är årsmöte. Mötesledaren är tydlig
med vilka förutsättningar som gäller under de olika delarna.
Dessa (o)vanliga möten rapporteras till Studieförbundet Vuxenskolan som kulturprogram.

(O)VANLIGA KONFERENSER
Det finns faktiskt ingen övre gräns för hur långt ett (o)vanligt möte kan vara. Prova
att lägga upp en hel helgkonferens utifrån det (o)vanliga mötets förutsättningar – syfte,
delaktighet och ingen pratar längre än 10 minuter. Ni kommer förmodligen att få de
högsta utvärderingspoängen någonsin.
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5. Studieförbundet
Vuxenskolan
Vi geomför projektet (O)vanliga möten i nära samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV), där Liberalerna är en av tre grundorganisationer. Studieförbundet Vuxenskolan är ett stöd för pedagogisk och organisatorisk utveckling, och den naturliga
samarbetspartnern när vi utbildar medlemmar, förtroendevalda och ledare.
När vi samarbetar kan vi föra samman olika kompetenser, resurser och kontakter till
en gemensam insats. SV kan hjälpa oss att utveckla, finansiera och genomföra till exempel (O)vanliga möten. Tack vare samarbetet kan mötesledare resa runt i Sverige och
sprida idéer och metoder.

Rapportera rätt
Det är därför viktigt att all verksamhet som sker inom projektet (O)vanliga möten rapporteras till Studieförbundet Vuxenskolan. För när SV i sin tur kan rapportera in verksamheten, genereras ett bidrag från stat, landsting/region och kommun. Detta kommer
även Liberalerna till del, och ger oss möjlighet att fortsätta vår kraftsamling nationellt
och lokalt. Så rapportera in alla (o)vanliga möten till SV. Gör så här:

1

LOKAL KONTAKT PÅ SV
Se listan på sidan 23 för att hitta din SV-avdelning
och kontaktperson. Hör gärna av dig i god tid innan
mötet om det finns möjlighet. Kanske kan SV hjälpa
till även med annat, t ex lokal?

2

HUR SKA MÖTET RAPPORTERAS?
Studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet eller
kulturprogram – läs mer på sidorna 20–22 om de
olika formerna och bestäm vilket som passar bäst för
ditt möte. Kolla gärna med SV om du är osäker.

3

ERSÄTTNING KRÄVER RAPPORTERING
SV ersätter mötesledarnas resekostnader och
betalar ut ett arvode på 500 kr per möte. Lämna in
din ersättningsblankett med din rapportering. Alla
blanketter finns på www.sv.se/liberalerna/ovanliga
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STUDIECIRKEL – FÖR ATT SÖKA KUNSKAP
OCH ARBETA FÖRDJUPAT
Studiecirkeln består av minst tre personer som under minst tre sammankomster och
minst nio studietimmar, gemensamt söker kunskap. (1 studietimme är 45 minuter)
Cirkelledaren, som vanligtvis är mötesledare, kan vara introducerad av Studieförbundet Vuxenskolan, genom den digitala kursen ”Leda Cirkel”.
Tid för eftertanke finns mellan sammankomsterna, vilket till exempel kan vara en dag.
En studiecirkel kan bedrivas genom enbart fysiska möten, med en kombination av
fysiska möten och distansstudier eller i sin helhet digitalt över internet. SV har verktyg
för detta.
Varje studiecirkel ska ha ett studiematerial. Det kan vara färdigt material, som en bok
eller annat utbildningsmaterial från Liberalerna. Ett studiematerial kan också vara en
forskningsrapport, en internetsida, filmklipp eller alltihop.

STUDIECIRKEL
• Minst 3 personer
• Minst 3 träffar
• Minst 9 studietimmar á 45 minuter

DETTA BEHÖVER SV
För att SV ska kunna rapportera studiecirkeln, behövs senast efter första träffen:
• Namn, adress, telefonnummer på alla deltagare och ledaren.
• Personnummer på samtliga deltagare och ledare, för att SV ska kunna garantera att
pengar från kommun, landsting/region och stat används för fysiska personer och för
den statistikinsamling som görs av Folkbildningsrådet.
• En ledare för kursen prickar av närvaro, när studiecirkeln är färdig skriver ledaren
under listan och skickar till SV. Ledaren eller vikarierande måste närvara på samtliga
träffar. Listan finns på både papper och som digital närvarolista.
• En arbetsplan som gruppen tagit fram eller ett studiematerial, till exempel Politik i
praktiken, Liberala grundvärden, Politisk plattform eller ett eget framtaget material.

Använd blanketterna
”Anmälningslista” och
”Arbetsplan för studiecirkel samt
annan folkbildning”.

Anmälningslista
Studiecirkel:
Namn:

Material:

Startdatum:

Lokal:

Antal tillfällen:

Kontaktperson hos SV:

Grupp/förening/samverkanspart:

-

Tid:

Namn:
Cirkelledare:

Skicka in närvarolista och arbetsplan senast efter första träffen

Namn:

Personnr:

Adress:

Postnr, Postadress:

Deltagare:

Namn:

Blankett och arbetsplan
hittar du här:
www.sv.se/liberalerna/ovanliga

Personnummer:

Adress:

E-postadress:
(Mobil) Telefon:
Postnr, Postadress:

(Mobil) Telefon:

E-postadress:

Arbetsplan för studiecirkel samt annan folkbildning
Studiecirkeln arrangeras av Studieförbundet Vuxenskolan. En studiecirkel bygger på att
deltagandet skall vara fritt och frivilligt. Det är viktigt att alla i gruppen är delaktiga, därför är
det bra om arbetsplanen fylls i gemensamt vid första cirkeltillfället. Arbetsplanen lämnas in
tillsammans med närvarolistan vid cirkelns slut.
Namn:
__________________________________
Ämnet för vår studiecirkel är:

Arrnr:

________________________________________________________________
Målet med vår studiecirkel är: (varför träffas vi och vad vill vi uppnå?)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Vi kommer att arbeta på följande sätt: (berätta kort om hur träffarna läggs upp)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Som studiematerial kommer vi att ha: (litteratur (titel o författare)/artikel
/internetsidor/eget material (bifogas) /noter etc.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Datum samt underskrift av cirkelledare:
________________________________________________________________
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ANNAN FOLKBILDNINGSVERKSAMHET
– FLEXIBLARE FORMER
Annan folkbildningsverksamhet genomförs i friare och flexiblare former än studiecirkeln.
Sammankomsterna kan vara längre och genomföras tätare än vad som i regel är rimligt
i cirkelarbete. Antalet sammankomster kan också vara färre, deltagarna kan vara fler.
Tre deltagare, inklusive ledare, är minimum. En studietimme värderas till 50 procent av
studietimme i studiecirkeln.
Ett (o)vanligt möte där ni tillsammans löser en uppgift, eller ett (o)vanligt möte för
dem som är nyfikna på Liberalerna är två exempel på möten som kan passa att rapportera som annan folkbildningsverksamhet. Hör av dig till din lokala SV-kontakt och
resonera.

ANNAN FOLKBILDNINGSVERKSAMHET
• Minst 3 personer
• Minst 1 träff

DETTA BEHÖVER SV
För att SV ska kunna rapportera annan folkbildningsverksamhet, behövs senast efter
första träffen:
• Namn, adress, telefonnummer på alla deltagare och ledaren.
• Personnummer på samtliga deltagare och ledare, för att SV ska kunna garantera att
pengar från kommun, landsting/region och stat används för fysiska personer och för
den statistikinsamling som görs av Folkbildningsrådet.
• En ledare för kursen prickar av närvaro, när studiecirkeln är färdig skriver ledaren
under listan och skickar till SV. Ledaren eller vikarierande måste närvara på samtliga
träffar. Listan finns på både papper och som digital närvarolista.
• En arbetsplan som gruppen tagit fram eller ett studiematerial, till exempel Politik i
praktiken, Liberala grundvärden, Politisk plattform eller ett eget framtaget material.

Använd blanketterna
”Anmälningslista” och
”Arbetsplan för studiecirkel samt
annan folkbildning”.

Anmälningslista
Studiecirkel:
Namn:

Material:

Startdatum:

Lokal:

Antal tillfällen:

Kontaktperson hos SV:

Grupp/förening/samverkanspart:

-

Tid:

Namn:
Cirkelledare:

Skicka in närvarolista och arbetsplan senast efter första träffen

Namn:

Personnr:

Adress:

Postnr, Postadress:

Deltagare:

Namn:

Blankett och arbetsplan
hittar du här:
www.sv.se/liberalerna/ovanliga

Personnummer:

Adress:

E-postadress:
(Mobil) Telefon:
Postnr, Postadress:

(Mobil) Telefon:

E-postadress:

Arbetsplan för studiecirkel samt annan folkbildning
Studiecirkeln arrangeras av Studieförbundet Vuxenskolan. En studiecirkel bygger på att
deltagandet skall vara fritt och frivilligt. Det är viktigt att alla i gruppen är delaktiga, därför är
det bra om arbetsplanen fylls i gemensamt vid första cirkeltillfället. Arbetsplanen lämnas in
tillsammans med närvarolistan vid cirkelns slut.
Namn:
__________________________________
Ämnet för vår studiecirkel är:

Arrnr:

________________________________________________________________
Målet med vår studiecirkel är: (varför träffas vi och vad vill vi uppnå?)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Vi kommer att arbeta på följande sätt: (berätta kort om hur träffarna läggs upp)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Som studiematerial kommer vi att ha: (litteratur (titel o författare)/artikel
/internetsidor/eget material (bifogas) /noter etc.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Datum samt underskrift av cirkelledare:
________________________________________________________________
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KULTURPROGRAM – DÄR DELAKTIGHET, UPPLEVELSE
OCH EFTERTANKE SKAPAS
Kulturprogram är en verksamhet eller produktion som framförs inför publik och som
har en sådan utformning i tid och rum att närvaro, delaktighet, upplevelse och eftertanke skapas. Programmet måste vara minst 30 minuter.
(O)vanligt möte med inbjuden inspiratör, eller ett (o)vanligt möte som en del av ett
årsmöte är två exempel på vad som kan rapporteras som kulturprogram.

KULTURARRANGEMANG
• Verksamhet inför publik, som skapar närvaro, delaktighet, upplevelse och eftertanke
• Minst 30 minuter

DETTA BEHÖVER SV
När det gäller kulturprogram, behöver SV vara med i planeringen och inte bara få
aktiviteterna rapporterade i efterhand. Kontakta därför SV i god tid före det (o)vanliga
mötet för att komma överens om formerna.
• Namn, adress, telefonnummer och personnr på mötesledare och inspiratör.
• Antal deltagare som var på plats samt ungefär hur många av dem som var kvinnor.
Detta för statistikens skull.
• Eftersom SV är med och arrangerar så ska det finns både en SV-logga och en L-logga
med på arrangemanget, på affischer eller på scenen. Presentera SV som medarrangör
i början eller slutet. Kopia på inbjudan och ev annan marknadsföring skickas med
rapporten till SV.
• En representant från SV, eller person som SV utsett, ansvarar för rapporteringen. Det
kan t ex vara mötesledaren.

SV ska vara delaktiga i planeringen
– hör av dig till din lokala kontaktperson i god tid!
Använd blanketten
”Kulturrapport”

Kulturrapport
Titel på arrangemanget (bifoga kopia på annons, flygblad, inbjudan eller e-post):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Datum:_______________ Tid från: ______ till: ______
Plats: ___________________________________________________

Blankett och information
hittar du här:
www.sv.se/liberalerna/ovanliga

Antal i publiken

Män: _____

Kvinnor:_____

Antal medverkande (föreläsare, konstnär, musiker el. d.): ___

Namn_________________________ Person-nr _______________________
Adress _______________________________________________________
_______________________________________________________
Namn_________________________ Person-nr _______________________
Adress _______________________________________________________
_______________________________________________________

Uppgifter lämnade av:_______________________________________
Förening:________________________________________________
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Kontaktpersoner på
Studieförbundet Vuxenskolan
Kontakta i första hand SV på din ort. Om det uppstår frågor eller problem,
kontakta Linus Olofsson, nationellt ansvarig på SV för kontakten med Liberalerna:
linus.olofsson@sv.se · 070-88 30 100
SV-Avdelning

Ansvarig för Liberalerna

Mejladress

Telefon

Blekinge

Benny Johansson

benny.jonasson@sv.se

076-776 04 09

Dalarna

Karin Örjes

karin.orjes@sv.se

0708-55 30 54

Gotland

Mia Hallin

mia.hallin@sv.se

0498-77 08 26

Gävleborg

My Fransson

my.fransson@sv.se

020-120 28 08

Göteborg

Örjan Thunberg

orjan.thunberg@sv.se

070-80 18 23

Göteborgsregionen sydost

Ann-Marie Winberg

ann-marie.winberg@sv.se

0708-57 95 29

Halland

Katarina Cronelid

katarina.cronelid@sv.se

0733-74 33 83

Jämtland

Annika Noaksson

annika.noaksson@sv.se

063-10 62 26

Jönköping

Lisa Hartelius

lisa.hartelius@sv.se

036-290 64 37

Kalmar län

Maria Strömberg

maria.stromberg@sv.se

070-455 25 23

Kronoberg

Ola Sennehed

ola.sennehed@sv.se

070-373 50 77

Lundabygden

Birthe Herold

birthe.herold@sv.se

Malmö

Laila Callegari

Laila.callegari@sv.se

040-10 01 60

Skåneland

Rose-Mari Linde

rose-mari.linde@sv.se

0705-08 04 00

Norrbotten

Anna Gren

anna.gren@sv.se

070-539 71 74

Sjuhärad

Linda Arontzon

linda.arontzon@sv.se

033 – 10 24 80

Skaraborg

Lars Carling

lars.carling@sv.se

070-674 87 75

Stockholm

Christina Ihrén

christina.ihren@sv.se

08-679 03 00

Stockholms län

Johan Degerheim

johan.degerheim@sv.se

0700-20 21 13

Sörmland

Katarina Stenberg

katarina.stenberg@sv.se

010-199 23 35

Uppsala

Jenny Gavelin

jenny.gavelin@sv.se

0171-310 52

Värmland

Bo Dalmo

bosse.dalmo@sv.se

054-22 15 42

Väst

Marko Savanovic

marko.savanovic@sv.se

010–330 09 21

Västerbotten

Per Stattin

per.stattin@sv.se

090-12 55 85

Västernorrland

Lena Engberg

lena.engberg@sv.se

0612-137 91

Västmanland

Monica Stolpe Nordin

monica.stolpe-nordin@sv.se

010-410 12 80

Örebro

Fredrik Wallin

fredrik.wallin@sv.se

019-611 94 85

Östergötland

Alex Nejdemo

alex.nejdemo@sv.se

070-225 25 34

SVs regionala enhet i Västra
Götaland

Christer Wennerberg

christer.wennerberg@sv.se

0708-55 30 33

SVs regionförbund i Skåne

BrittMarie Jobacker

bmj@sv.se

0734-35 19 33
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Utbildade mötesledare
Lena Mahrle, Blekinge
lena@mahrle.se
070-868 01 29

Helena Hedman Skoglund, Uppsala län

Monica Lundin, Dalarna
monica.lundin@liberalerna.se
070–916 68 79

Sara Gunnarsson, Värmland
Sara.gunnarsson@liberalerna.se
070-774 60 10

Helena Englund, Gävleborg
helena-englund@hotmail.com
076-807 00 34

Britt-Inger Mohlin Grahn
bim.grahn@gmail.com
070-277 72 89

Mari Lindahl, Jönköpings län
mari@motesdialogen.se
070–874 13 05

Jeanette Gustafsson, Västerbotten
jeanette.gustafsson@liberalerna.se
076–800 11 95

Nina Grip, Kalmar län
nina.grip@liberalerna.se
076–778 39 00

Ingeborg Wiksten, Västernorrland
ingeborg.wiksten@liberalerna.se
070-657 02 30

Susanne Bäckman, Skåne
Susanne.backman@liberalerna.se
070–976 70 80

Johan Liljeqvist, Västmanland
johan.liljeqvist@liberalerna.se
070-716 30 00

Louise Eklund, Skåne
louise.eklund@liberalerna.se
070 231 43 19

Thomas Olson, Västsverige
Thomas.olson@liberalerna.se
070–666 66 39

Mats Hasselgren, Stockholms län
mats.hasselgren@liberalerna.se
072-212 28 20

Anne-Marie Ekström, Västsverige
anne-marie.ekstrom@liberalerna.se
0702-74 99 40

Nicholas Nikander, Stockholms län
nicholas.nikander@liberalerna.se
076-050 73 42

Daniel Andersson, Västsverige
daniel@liberalerna.se
076–629 87 43

Helena Håkansson, Stockholms län
helena.hakansson@liberalerna.se
070–358 00 77

Lotta Nachemsson, Västsverige
lotta@nachemson.com
0707–65 56 41

Lars Granath, Stockholms län
lars.granath@liberalerna.se
073-804 64 47

Jeanette Nilsson, Örebro län
jeanette@nilsson5.se
070-375 03 34

Ulrika Hektor, Stockholms län
ulrika.hektor@liberalerna.se
070-389 7220

Ulf Larsson, Östergötland
ulf.larsson@liberalerna.se
072-582 81 51

Thomas Ekermo Karlsson, Sörmland
tomas.ekermo.karlsson@liberalerna.se
073-619 86 55

Michael Österling, Östergötland
mikael.osterling@liberalerna.se
073-506 45 46

helena.hedman-skoglund@uppsala.se
072-518 92 94

Sarah Näslund, Uppsala län
sarah.naslund@live.se
070-940 17 40
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