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Information till SVs grund- samverkans- och 
medlemsorganisationer 
 
Med anledning av att regler och rutiner för rapportering av kulturarrangemang blivit skärpta 
vill vi härmed klargöra dem tydligare. 

 
Villkor för statsbidragsberättigat kulturarrangemang hämtade från 

Folkbildningsrådet: 
Ett kulturarrangemang är en öppen verksamhet i form av föreläsning, teater, sång, musik, 
dans, dramatisk framställning, filmvisning, tvärkulturell verksamhet eller utställning som 
framförs eller visas inför eller tillsammans med publik. 

 
För att ett kulturarrangemang ska vara berättigat till statsbidrag gäller att: 

• det har annonserats i förväg t ex genom tidning, hemsida eller affisch 

• det pågår i minst 30 minuter 

• det finns en företrädare för studieförbundet (t.ex studieansvarig från föreningen) 
närvarande som ansvarar för programmets genomförande och rapportering 

• det framförs inför minst fem deltagare utöver studieförbundsföreträdaren 

• studieförbundets roll som anordnare framgår tydligt i inbjudan och genomförande 
 
Avgränsningar avseende kulturprogram 

• Utställning kan endast rapporteras en gång per plats den visas, oavsett 
visningstidens längd. 

• Ett sammanhållet arrangemang som vänder sig till samma publik rapporteras som 
ett kulturprogram även om det finns flera medverkande eller fler kulturformer i det. 

• För att rapporteras som olika kulturprogram under samma dag ska de vara tydligt 
avgränsade i tid och rum. De ska också vara planerade och annonserade som olika 
arrangemang och de kan inte i efterhand delas upp. 

• Kulturprogram kan inte arrangeras i privata hem. 
 

SVs övriga kriterier: 
• Arrangemanget ska planeras och förrapporteras till avdelningen innan det 

genomförs. 

• Arrangemanget ska slutrapporteras till SVs avdelning så snart det är genomfört. 

• Artisten (föreläsare/musiker) ska ej vara medlem i föreningen alternativt 

• Arrangemanget är offentligt och lockar publik som inte är medlemmar föreningen. 

• Om SV ska bidra till kostnader som finns kopplat till arrangemanget behöver vi få ett 
underlag (faktura eller räkning) från föreningen och bidraget ska tas ut under 
innevarande år. 

• SVs logotype ska finnas med i annons, affisch eller dylikt. 
 
 
/med vänlig hälsning, personalen på SV Blekinge. 


