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SV Gotland

Strategisk plan 2018-2022
SVs värdegrund

SVs vision

Så skall vi uppfattas
SV Gotland är en attraktiv samarbetspartner som har en verksamhet som berör, utvecklar och berikar
människor i lokalsamhället.
Människor uppfattar att vår verksamhet är mångsidig och inspirerande.
SV Gotland är en öppen organisation med stort hjärta. I vår verksamhet upplevs värme och gemenskap.
Alla blir sedda och lyssnade på. Ett utbyte av reflektioner och kunskaper sker.
Vårt övergripande mål är att år 2025 vara det studieförbund som samlar och engagerar flest människor i
folkbildningsverksamhet.
Det innebär att SV Gotland skall öka antalet unika deltagare från 5900 till 6700.
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Prioriterade områden att utveckla verksamheten inom

SV är och ska utveckla uppgiften att vara en drivande kraft i föreningars och
lokalsamhällets utveckling. Vi finns i hela landet och har en lång tradition av hållbar lokal
utveckling. Två viktiga partners är vår ungdomsorganisation Vi Unga och SPF
Seniorerna. Våra grund-, medlems- och samverkande organisationer är naturliga
samarbetspartners men vi i SV ska också vara lyhörda och öppna för nya samarbeten
som stärker vår profil, vision och våra mål.
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Utgångsläge 2017: 231
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SVs verksamhet riktar sig brett och utgår från var och ens intresse och behov. Vi är
välkomnande. Den som deltar i vår folkbildningsverksamhet gör det oavsett
bakgrund. En mångfald av deltagare är en tillgång och stärker folkbildningens
grunder. Detta förutsätter ett integrerat arbetssätt. I vår verksamhet är vi medvetna om
normer och värderingar i samhället kring t.ex. etnicitet, kultur och religion som kan
försvåra för en mångfald människor att delta i vår verksamhet.
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Utgångsläge 2017: 4900
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SVs integrationsperspektiv innebär att vi arbetar aktivt för att människor med olika
bakgrund ska mötas i vår verksamhet. Integrationsperspektivet är ett långsiktigt arbete
som ska genomsyra all verksamhet. SVs verksamhet ska bidra både till individens egna
utveckling och till etablering i föreningsliv och samhälle
Utgångsläge 2017: I SV Gotland verksamhet deltar 160 personer som
invandrat
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Vår verksamhet för personer med funktionsnedsättning vilar på en värdegrund om
alla människors lika värde och rätt till full delaktighet i samhället och FNs konvention om
“Mänskliga Rättigheter för personer med funktionsnedsättning”. SV ska möjliggöra för
målgruppen att utifrån de egna individuella förutsättningarna vara med och påverka sin
vardag, samhället i stort och SVs verksamhet.
Utgångsläge 2017: 478 personer med funktionsnedsättning deltar i SV Gotlands
verksamhet.
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Insatser för att stärka vår organisation
Mål 1

Snabba samhällsförändringar och utvecklingen av det digitala samhället förändrar
sättet på vilket vi människor inhämtar bildning, kunskap och kommunicerar med
varandra. I ett samhälle med snabb utveckling blir det livslånga lärandet allt
viktigare. För att fortsätta vara ett studieförbund som är tillgängligt och intressant för
våra målgrupper och vår samtid ställs nya och ökade krav på att vi i SV utvecklar våra
pedagogiska verktyg och verksamhetsformer
Strategi





Mål 2

Vi behöver ytterligare utveckla dialogen med våra grundorganisationer på lokal,
regional och nationell nivå, för att möta deras behov av bildning, ledarskaps- och
organisationsutveckling. Grundorganisationernas vilja utgår från fyra områden;
Folkbildning - Inom området folkbildning utvecklas löpnade material, insatser och
kampanjer för att möta medlemmarnas behov så väl centralt som lokalt.
Föreningsutveckling – där vi gemensamt tar fram utbildningsplaner och stärker

Förslag till årsstämman 2018

organisationen och de som är valda att driva den framåt. Opinionsbildning - SV Arena
den enskilt största insatsen.
Kontakt – SV tar ansvar för och bjuder in till dialog. SV skapar en plan för samarbetet
som följs upp och utvärderas.
Strategi





Mål 3

SV är en lärande organisation och cirkelledarnas engagemang, kompetens och
pedagogiska ledarskap är grunden för utvecklingen av verksamheten. Ansvaret för att ta
vara på och utveckla den resurs som, många gånger det ideella arbete som
cirkelledare utgör, åligger hela organisationen. SV behöver gemensamt jobba aktivt
för att en ökad mångfald av människor ska stimuleras att verka som ledare inom
folkbildningen.
Strategi
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Mål 4

Studieförbundet Vuxenskolan är en lärande organisation. Den bygger på engagemang
och drivkraft för bildning i olika former. Lärande utvecklas genom ökad förståelse samt
förändrade och nya sätt att utföra sitt arbete på. Ledarskap i SV ger förutsättning för
lärande.
Strategi









S Mål 5

För att SV långsiktigt ska kunna utveckla verksamheten måste intäktsbasen breddas och
kostnadseffektivitet eftersträvas. Det relativa beroendet av statsanslag och andra
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offentliga anslag måste minska. SV ska ha en ekonomi i balans. Överskott som inte behövs
för att långsiktigt säkerställa verksamheten, är att betrakta som en verksamhetsskuld och
ska i första hand investeras i verksamhet för att nå det övergripande verksamhetsmålet

Utgångspunkt 2016: kr i intäkter förutom generella bidrag
2017: kr i intäkter förutom generella bidrag

Strategi






Mål 6

Folkbildning är ett positivt laddat begrepp. Många ser i folkbildningen en stark
förändringskraft. För att också i framtiden vara ledande för folkbildningens
utveckling krävs en dynamisk förändringskraft och forum för att skapa innovation
och utvecklingskraft. Att förstå skiljelinjen mellan löpande utveckling och förnyelse &
innovation är en avgörande framtidsfaktor
Strategi
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Profilområden
SV Gotland arbetar aktivt inom olika profilområden.
Hantverk
Hantverk har alltid haft en central betydelse i ett samhälle. Hantverket visar på vad människan kan
åstadkomma med sina händer och sin hjärna. När vi genomför hantverk tränar vi på att utveckla en
idé, att finna lösningar på problem och se nya möjligheter. Förutom att hjärnan tränas visar även
forskningen på att ju mer vi gör med händerna – desto bättre mår vi.
Ett levande lokalt kulturliv innebär både möjligheter att ta del av ett kulturutbud och till eget
kulturellt skapande. SV skall erbjuda en bred kulturverksamhet där människor får uttrycka sig
genom olika konstformer, prova och utveckla hantverkstraditioner, lära mer om historia och
kulturarv och möta professionell kultur i olika former.

Hälsa och livsstil
Det är viktigt att öka människors kunskaper om hälsans betydelse för det fysiska och psykiska
välbefinnandet. Vi vill erbjuda en bred verksamhet som stimulerar människor att förbättra och
bibehålla sin hälsa. Relationer mellan människor har en avgörande betydelse för hur du mår och hur
du utvecklas.

Gröna näringar och miljö
De Gröna Näringarna är den största näringen på Gotland. För oss är det en självklarhet att engagera
oss för de gröna utbildningarna och det nätverkandet som sker. Ett hållbart samhälle är ett samhälle
som inte förbrukar sina resurser. Den största utmaningen just nu är energiomställningen. Det krävs
en omfattande folkbildningsinsats för att människor skall kunna och vilja göra vad som är
nödvändigt för att komma tillrätta med klimatförändringarna. De gröna näringarna är en nyckel till
hållbar utveckling. Vi behöver närproducerad mat, ett miljövänligt jord- och skogsbruk och en
levande landsbygd.

Turism
Gotlands andra största näring bidrar med mycket till ön. Under sommarhalvåret tredubblar vi vår
befolkning. Vilken möjlighet att delge mycket om vår ö samtidigt som vi har möjlighet att möta nya
bekantskaper som berikar oss. På vår ö har vi en enorm kulturskatt och en mycket intressant
historia som förs vidare genom bland annat våra föreningar som driver museigårdar, gestaltar
historia genom teater eller anordnar kurser.

