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Vi har precis lämnat ett år som säkert utmärker sig på flera
sätt men för många av oss inom folkbildningen och samhället
i stort, så minns vi den stora strömmen av flyktingar till Sverige.
För oss inom Studieförbundet Vuxenskolan så har det varit
angeläget att möta de drabbade utifrån deras situation. Vi har
med studiecirkelns hjälp introducerat de asylsökandena i det
svenska språket och försökt ge dem några ”nycklar” in i det
svenska samhället. Vi har även varit noga med att skapa arenor
för allmänheten. Där har vi informerat och gett utrymme för
diskussioner kring för- och nackdelarna med flyktingströmmen,
historik och uppkomsten av den.

Joachim Lindqvist, chef SV Halland

SV Halland 2015

För oss i Halland så har det även varit viktigt att skapa förutsättningar för framtida mötesplatser.
Vi har prioriterat att utveckla våra lokaler så att de är moderna och attraktiva. Vi vill att du som
enskild människa, företag eller organisation naturligt ska välja oss framför andra alternativ. Vi vill
även vara den bästa arbetsplatsen för personal och ledare.
För att göra folkbildningen och Studieförbundet Vuxenskolan än mer tillgänglig så har vi under 2015
intensifierat vårt arbete i sociala medier och på internet. Där har ni kunnat följa oss i kommande
aktiviteter, direktsändningar och fantastiskt fina dokumentationer.
Vår förbundsstämma i Bålsta har gett oss de bästa förutsättningarna att fortsätta med ett brett
arbete som 2020 kommer att nå flest människor med folkbildningsinsatser.

Framtidens utmaningar
För att SV ska kunna fortsätta att vara det självklara valet i framtidens välfärdsbygge så måste vi
än mer utveckla och vara utmanande i vårt utbud
till enskilda människor, föreningar och samhällsinstitutioner. Vi måste göra oss än mer synliga i
samhällsdebatten och vara en tillförlitlig källa i ett
samhälle där källkritiken ständigt gör sig påmind.
Vi behöver även göra oss än mer tillgängliga för
de i samhället som behöver oss mest. Det kan vara
genom ett fortsatt integrationsarbete, ett stöd för
den allt mer åldrande befolkningen, att finnas där
för ungdomarna som söker sin tillvaro eller bli
glädjen i vardagen för personer med behov av särskilt stöd. Vi behöver även vara flexibla och finnas
på andra tider, sätt och platser
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I vår verksamhetsberättelse för 2015 kan
du med glädje läsa utvalda delar av den
verksamhet vi genomfört inom våra prioriterade områden.
• Kursenheten – Kurser som vänder sig
till allmänheten.
• Människor i behov av särskilt stöd –
SVs arbete med funktionsnedsatta och
nysvenskar.
• Kulturenheten – Främst vårt ungdomsarbete med dans, musik och teater.
• Organisationer – Hur SV jobbar med
föreningsutveckling och föreningsstöd.
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SVs värdegrund
• SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter.
• Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans

med andra människor och med hänsyn till miljön.

SVs vision
• SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling.
• Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin.
• SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa.
• SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv,

kultur och samhälle.

Till grund för vår verksamhet 2015 fanns följande:
• SVs Stadgar.
• SVs Idéprogram, värdegrund och vision.
• SVs Strategiska prioriteringar 2013-2015
• SVs Ekonomiska plan
• Statens syften och områden
• Avdelningens resultatavstämningar, analyser och kvalitetsredovisning, under året.
• Behov och önskemål från deltagare, lokala föreningar, samarbetsorganisationer,
kommunala enheter och fristående grupper.
• Avdelningens verksamhetsplan och budget 2015
5
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Verksamheten
Kursverksamheten
Det kan vara helt avgörande för en människas
välmående att ha något meningsfullt och
lustfyllt att längta efter. Ett andningshål
i veckans måsten. Genom våra kurser och
studiecirklar vill vi erbjuda människor just
den möjligheten - att växa och utvecklas både som individer och tillsammans med
andra. Att upptäcka, lära nytt, hitta passion
och lust ger oss energi. Det är när vi utvecklas och växer som vi känner att vi lever.

747 tips för inspiration lust och lärande
2015 erbjöd vi hallänningarna mer än sjuhundra olika kurser i samtliga av våra sex
halländska kommuner. Det är vår ambition
att erbjuda kurser, cirklar, kultur och föreläsningar inom en mängd områden för att
så många människor som möjligt ska hitta
just det där som får just deras hjärtan att
klappa lite extra.

Kreativt skrivande, hiphop, spanska, släktforskning, yoga, akvarell, trädgård, biodling,
afrikansk dans eller navigation.  Möjligheterna
är snudd på oändliga och vi vill ta vara på
människors lust, nyfikenhet, drivkrafter och
engagemang - det som utvecklar och för oss
framåt.  
Under 2015 har vi fortsatt vårt arbete med
att minska den digitala klyftan i samhället
genom kurser i t ex Ipad. Och den som drömt
om ett liv i politiken, silversmide, biodling
eller foto har också kunnat hitta en sporre
eller ett andningshål hos oss.
I 2015 års kursprogram gjorde vi också några
djupdykningar i kursutbudet för att profilera
några områden lite extra. Under våren var det
dansen som fick pryda omslaget och höstens
kursprogram gick i hälsans tecken.   

Våra verksamhetsutvecklare inom dans,
Kastriot Morina och Marie Lanai, intervjuades
i vårens program och berättade om allt
spännande som händer i våra dansstudior.

Kursledaren Casandra Hallberg från Laholm
föreläste på vår Hälsodag i Falkenberg och
intervjuades i höstens kursprogram.
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Ett slag för folkhälsan

Dans är livet

Många människor idag funderar över hur de
ska få ihop livspusslet, psykisk ohälsa och
stress är oroväckande varningstecken i vår
tid att verkligen ta på allvar.  Kanske är det
också förklaringen till ett allt större intresse
för hälsa, friskvård, kropp och själ, vi som
studieförbund märker det helt klart. Genom
vårt kursutbud ville vi därför 2015 med full
kraft erbjuda människor möjligheter att växa
och utvecklas på detta område, både genom
konkreta verktyg och inspiration. Kurser och
föreläsningar inom områden som stresshantering, ayurveda, måleri, medveten andning,
friskvård i vatten, vegetarisk matlagning,
näringslära, massage, konflikthantering och
mycket, mycket mer.

I vårens kursprogram lyfte vi fram dansen
som tema. I SV Halland brinner vi för dansen
eftersom vi vet vilken skillnad dans kan göra
för människor. Dans är livsglädje, genom den
kan vi uttrycka den vi är, mötas över gränser,
slappna av, bygga självkänsla och förenas i
något som är större.
I våra dansstudior samlas människor i olika
åldrar varje vecka för att dansa och ha roligt
tillsammans. Under 2015 bjöd vi på ett brett
och spännande kursutbud med break, street,
jazz, balett, afrikanskt, folkdans, reggaeton,
show  och popstars. Ett utbud som riktar sig
till både barn, unga och vuxna. Det finns plats
för olika behov och önskemål - vare sig det
handlar om att hålla sig igång, komma i form,
satsa mer seriöst på dansen eller få nya bekantskaper och vänner.

Människor i behov av
särskilt stöd
I Halmstad har SVs Ambassadörutbildning
genomförts, ett kurskoncept på olika teman
för målgruppen med psykisk ohälsa. Där har
deltagare, anhöriga och personal arbetat tillsammans under 2015, och deltagarna har
nått målet att bli ambassadörer för sin egen
sjukdomsbild, och de har i sin tur gått ut och
föreläst för tex studerande inom sjukvården
och personalen på socialförvaltningen.
Året kulminerade med en stor Hälsodag
den 14 november i våra lokaler i Falkenberg.
Deltagare från hela länet bjöds till en inspirationsdag med ett fullmatat program – föreläsningar, workshops och drop-in aktiviteter
med många av våra duktiga kursledare.
Halländska profiler som Lars Classon och
Helén Andersson medverkade och berättade
om egna erfarenheter – allt från att ta sig ur
en depression till att våga prova nytt i livet.
Konkreta tips på hur man kan fungera bättre
i vardagen blandades med insikter, diskussioner och exempel på hur man t ex kan göra
en insats för andra. Inspirerande människor,
samtal och möten.  Drygt 200 personer deltog
och resultatet blev en myllrande och kreativ
höstlördag kring ett viktigt och angeläget
tema.

Clavis är en verksamhet i Halmstads kommun,
som vänder sig till personer med psykisk ohälsa
mellan 18-65 år, som behöver stöd för att kunna
ta del av samhällets utbud och få möjlighet att
ingå i ett meningsfullt sammanhang. SV har i
samarbete med Clavis, under 2015 genomfört
bl.a. datautbildningar, linedance, skrivarkurser,
sömnad, självhjälpsgrupper, problemskapande
beteende m m.
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SV som samhällsaktör
SV och folkbilningen vill genom att skapa
möjlighet till samhällsdialog, också vara en
viktig samhällsaktör. Integration har varit
ledordet för året 2015 och SV Halland har
jobbat på flera olika sätt.
I kampanjen SV Arena Integration har vi
under våren 2015 bjudit in till SV Arenor
i Kungsbacka, Varberg och Halmstad, för
att ha en dialog om hur vi tillsammans kan
motverka rasism och intolerans och skapa
ett bättre och tryggare samhälle. Detta är ett
ämne som SV ständigt vill belysa och ta upp
till diskussion, då alla människors lika värde
är en viktig del i SV:s värdegrund.  
I samband med SV Arenorna lanserade vi
också kanalen SV Live där vi länkade till dialogerna från vår hemsida och hade ungefär
lika många som följde oss via nätet som deltog i verkligheten. Vi sände via vår kanal på
Bambuser: http://bambuser.com/channel/
SVHalland
Vi genomförde under 2015 en serie SV
Arenor på temat Mitt Val, dialogsamtal om
hur man göra den lokala demokratin mer
tillgänglig för personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Arenorna genomfördes under hösten 2015, i Laholm, Halmstad,
Falkenberg, Varberg och Kungsbacka, och
vi dokumenterade SV Arenan Demokratisk
Tillgänglighet.

Kultur i äldrevården
Studieförbundet Vuxenskolan har under flertalet år bedrivit kultur i äldrevården. I flera
av Hallands kommuner så reser våra kulturarbetare runt och genomför spelningar för de
boende. Det finns ett rörande gensvar vid varje
tillfälle. Musik ifrån förr väcker minnen och
glädje som får dem som lyssnar att le, känna
glädje och erinra sig om vackra stunder i livet.
Glädjande är även den breda diskussion som
tagit fart i kommunerna och betydelsen av
dessa kulturella inslag inom äldreomsorgen.
8
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Kulturenheten
Dansstudion i Halmstad
Det råder inget tvivel om att det finns ett fortsatt stort intresse för dans i länet inte minst
bland ungdomar, därför har vi fortsatt vår
satsning inom detta kreativa verksamhetsområde.
Inför höststart flyttade Dansstudion i Halmstad till fina nyrenoverade lokaler centralt
på Nässjögatan. Det blev en uppskattad flytt
bland studions alla fria dansgrupper som
stadigt blivit fler under året. Vid slutet av
året hade 15 fria dansgrupper sin verksamhet
i vår nya dansstudio, tillsammans med det
öppna kursutbudet är dansstudion i Halmstad en levande mötesplats för många människor. Självklart är det dansen som förenar,
men här finns också utrymme för andra möten,
samtal, läxläsning och en samvaro som gör
skillnad i vardagen för många av våra unga
deltagare.
Dansstudion är en plats att kunna komma till
och trivas i. Ungdomarna får själva ta ansvar
för lokaler och arrangemang och får möjlighet
att följa med ut på skolor och i andra sammanhang för att t ex hålla workshops för yngre
barn eller andra ungdomar. T ex höll ett par
av våra unga ledare en workshop i streetdance i Hylte på sportlovet där 40 skollediga
barn fick prova på.
Under hösten blev det ”dans på bygden” i
Laholm i ett samarbete med bygdegårdarna,
där flera av Dansstudions cirkelledare fick
hålla workshops i dans för andra ungdomar i
Laholm. Det är mycket lärorikt att utvecklas
i rollen som ledare och förebild, det bygger
självkänslan och gör att ungdomarna växer
och tar än mer ansvar. Detta har även lett till
att vi kunnat starta upp nya och fler danskurser i Laholm.
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Ett inspirationsprojekt för dans och
gemenskap
Under året genomförde vi ett större dansprojekt tillsammans med Halmstad Kommuns
ungdomsgårdar. Genom att arrangera en dansshow ville vi få ett stort antal ungdomar att
tillsammans skapa något som kunde inspirera
andra och väcka intresse för att engagera sig
i aktiviteter som dans, graffitti, foto, bild och
skapande av scenkonst och kläder. Vi ville
skapa ett möte mellan ungdomar från olika
stadsdelar och med olika bakgrund - och även
få med dem som av olika skäl hamnat i utanförskap.
I projektet deltog ungdomar från hela Halmstad mellan 12 och 22 år, nybörjare och erfarna
dansare tillsammans. I gruppen utkristalliserade
sig snart olika drivkrafter och erfarenheter som
till en början satte samarbetet på prov, men
som under projektåret utvecklades till en
fantastisk och lärorik resa för alla inblandade.
Från glädjefylld dansträning till djupa samtal
om sorg, konflikthantering och hårt arbete.  
Men genom att tillsammans, sätta upp gemensamma mål, kommunicera, formulera spelregler och verkligen jobba ihop så skapades
under året en stor och stark gemenskap och
sammanhållning i gruppen. Ansvar, respekt
och delaktighet blev viktiga ledstjärnor.
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Dansastudio i Varberg
Dansastudio är Studieförbundet Vuxenskolans dansverksamhet på Borgmästaregatan i centrala Varberg. I Dansastudio vill
vi förmedla dans i olika genrer och former
till barn som vuxna, till tjejer som killar.
Under 2015 har vi därför erbjudit ett brett
utbud av olika danskurser inom allt ifrån
street och break till showdans, jazz och
balett, nybörjar- och fortsättningsgrupper.
Under 2015 kunde vi också erbjuda dansläger
för våra barn och ungdomar vid både sportlov, sommar och höst – något som vi vet är
mycket uppskattat och gör skillnad för skollovslediga unga.
Dansastudio vill sprida dansen ute på olika
scener, gator och torg liksom på den traditionella dansscenen, så i våra olika danskurser
erbjuds deltagarna många möjligheter och
träning i att uppträda och framträda i olika
sammanhang. Det kan vara enklare nedslag
i staden, en workshop på ett flyktingboende
som det på Himle i oktober eller de stora
dansshowerna som avslutar varje termin på
bl a Varbergs Teater. I dansastudion så driver
även ungdomarna sin egen förening där de
utvecklar sina kunskaper i demokrati och
föreningskunskap. Föreningen står även värd
för ett flertal evenemang.

Dance for Love and Peace
2015 var året då Varberg firade fredsår med
anledning av en fredskongress i staden för
100 år sedan. Varberg Calling for Peace - ett
viktigt fredsbudskap som även Studieförbundet
Vuxenskolan valde att uppmärksamma i länet.

Projektet som fick arbetsnamnet Unity på
ungdomarnas eget initiativ - genomförde
under 2015 inte bara sex imponerande dansshower på nolltrefem i Halmstad, utan gruppen
deltog också i en rad aktiviteter, event och
framträdanden under hela året. Andersbergsfestivalen, dansläger och workshops på asylboenden för att nämna några exempel. Dessutom gjorde hela Unity-gänget en bejublad
resa till Stockholm för att tävla i Streetstar.

Dansastudions vårföreställning fick den poetiska
titeln Dance for Love and Peace -  där FN:s barnkonvention fick genomsyra dansen. Sommarens
läger gick även det i fredens tecken – Dancecamp for Peace. Och året avslutades med elevföreställningen Ge Freden En Chans - med alla
dansare från fyra år upp till vuxen ålder i olika
dansgenrer som jazzdans, modern nutida dans,
break, street, balett, showkids och popstars.
I denna show så sjunger även dansarna till
sin dans. Föreställningen genomsyrades av
fred och på det sättet avrundade Dansastudio
fredsåret 2015.

9
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Fredssängen
Men det var inte bara Dansastudio som gick
i fredens tecken under 2015.
Under fredsprojektet Varberg Calling for
Peace byggde och skapade SV Halland en ny
mötesplats som snabbt fick en del uppmärksamhet. Vi talar om Fredssängen – en plats
för sång, musik, sagor, texter och samtal med
fredstema.
Det genomfördes tre gig under året med sängen
som spelplats - Internationella kvinnodagen,
Pride och Internationellt fredsforum. Sköna
låtar, dans, ”fredsselfies”, jämställdhetsmanifest och pappotek framfördes i och kring den
av John Lennon och Yoko Ono-inspirerade
Fredssängen. Fred, glädje och värme i SVtappning.

Pappoteket
Läsfrämjandeprojektet Pappoteket har under
2015 samarbetat med både Falkenbergs och
Varbergs bibliotek och har genomfört åtta
sagoläsningar med olika teman t ex Pride
och jämställdhet. Syftet med läsprojektet har
varit att stimulera ungas läsning med hjälp
av manliga läsande förebilder – i så kallade
Pappotek.   
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I samband med Dansastudions föreställning
Dance for Love and Peace hade Pappoteket
en läsning med danstema på Nöjeshallen.
Författarbesök i Hylte, Falkenberg och
Varberg med Ulf Sindt och Jerker Hulthén,
med ungdomars läsning i fokus.
Och sist men inte minst har vi haft låtskrivarworkshops med inspiratörerna tillika cirkelledarna r&b-sångaren John Soul och M.A.K.
i samarbete med Sloalyckans fritidsgård
under Falkenbergs kulturveckor i juli.
Projektet har varit mycket uppskattat bland
föräldrar och barn samt personal på biblioteken.
Pappoteket Halland har en egen Facebooksida och samarbetet kommer fortleva med
sagoläsningar på Varbergs bibliotek.

Världens största musikfestival
2015 var också året då Världens största musikfestival genomfördes, den 5-11 oktober i Sverige.
Bakom festivalen stod landets samlade studieförbund. Syftet med världens största musikfestival var att uppmärksamma studieförbundens
insatser för musik och lärande, och folkbildningens betydelse för ett lokalt kulturliv för
alla. Med musik i alla genrer på fler än 300
scener under en vecka i alla landets regioner
deltog tusentals människor både på och bakom
scenerna. Ideella krafter, kommuner, publik
och eldsjälar gjorde detta möjligt.
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Organisationer
Lantbrukarnas Riksorganisation (LRF),
Centerpartiet (C) och Liberalerna (L), är
SVs grundorganisationer och har en unik
särställning inom SV. Genom stadgarna
garanteras de ett inflytande över den totala
verksamhetsinriktningen på alla nivåer.
De utser ombud till stämmor och bemannar
interna uppdrag i styrelser och valberedningar.
Stadgarna säkerställer också att överläggningar
ska ske med grundorganisationerna inför
viktiga vägval.
Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar idag
med mer än 140 lokala föreningar i länet. Folkbildningens stöd till civilsamhällets föreningsliv är av avgörande betydelse för vårt välfärdssamhälle. Det är genom detta samarbete som
det demokratiska arbetet i föreningarna och
kulturlivet på landsbygden fortlöper genom
SVs föreningsutveckling, funktionärsutbildningar och arrangörsutbildningar och -stöd.
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Det som varit och är mest aktuellt är intrångsfrågor både vad det gäller mark och vatten,
aktuella frågor för flera avdelningar och där
det finns ett bra studiematerial som använts
i studiecirkelform under 2015. Rovdjursfrågan och djurskydd är andra aktuella  ämnen,
som bla togs upp på vårens ordförandeträff i
Skottorp.  
På konferensen genomförde LRF Halland
även en process om den egna organisationsutvecklingen. För att LRF ska kunna vara i
framkant och progressiva så krävs en ständig
utveckling och förbättring av organisationen.
Processen blev lyckad och ligger till grund för
det fortsatta arbetet.
LRFs kommungrupper och lokalavdelningar
har i samverkan med SV arbetat med föreningsutveckling Ett steg till i flera kommungrupper
under året.
Under hösten har flera valberedningar skickat
deltagare till SVs utbildning för valberedningar.

Centerpartiet
Året startade med ”nyårsträffen” där Martin
Ådahl föreläste om Situationen i Europa och
Sverige. 85 st nyfikna deltagare hade tagit
sig dit och föreläsningen följdes av många
intressanta och utvecklande samtal.
Integrationsarbetet har varit i fokus i omvärlden
och även för centerpartister under 2015. Över
hela länet har grupper jobbat i studiecirkelform och med föreläsningar på teman som
”Integration vägen till arbete, möjligheter
och hinder,” ”Framtidskonferens Workshop
Migration”, och ”Situationen i Europa och
Sverige”.

Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Tillsammans med LRF Halland och region
Halland genomförde vi en SV Arena med
en välbesökt dialog om jämställdheten i de
gröna näringarna 24 november i Köinge
Bygdegård. Dialogmötet i Halland var uppkopplat via nätet mot ett huvudseminarium
på Franzengatan i Stockholm, som arrangerades
av LRFs jämställdhetsakademi. Uppskattad
samtalsledare i Köinge var Anna-Lena Bergelin
(f d Brundin), och Stockholmsmötet hade
kollegan Erik Blix som moderator.

Studiematerialet Närodlad Politik har också
lockat till studiecirklar, och med ny mandatperiod har också många deltagit i utbildningar
för nyvalda förtroendevalda i flertalet kommuner.
I augusti genomfördes en Strategisk planering
för Distriktsstyrelsen med Ulrika Johansson
som processledare. Ett intensivt arbete utmynnade
i ett fortsatt jobb med strategier som just nu
ligger till grund för Centerpartiet för att nå
de uppsatta målen 2018. Processdagen höll
en mycket hög kvalitet och har entusiasmerat
till det fortsatta arbetet.
Centerpartiet i Halland har under 2015 fortsatt utbilda i sociala medier och digitala verktyg, detta för att än mer kunna möte grupper
i ett bredare sammanhang.
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Liberalerna

SPF Sveriges Pensionärförbund (SPF)

Framtidsagenterna hade sin första träff den
18 april i Uddevalla, under ledning av sex
processledare från Studieförbundet Vuxenskolan. Deltagarna har rustats för att leda förnyelsearbetet hemma i sin kommunförening.
Utbildningen avslutas i januari 2017.

Med ökad ålder så förändras förutsättningarna
i livet mer tydligt och snabbare än vad tidigare
levnadsår medfört. När man lämnar yrkeslivet
och fått ändrade familjeförhållande så erbjuder
SV många möjligheter att fortsätta utvecklas
och att vara behövd.

Mellan utbildningstillfällena ska Framtidsagenterna leda ett antal träffar i studiecirkelform och dit är alla medlemmar och intresserade sympatisörer välkomna! Liberalerna vill
med SVs hjälp förnya sina verksamhetsformer
och arbeta med sin lokala politik.

2015 har vi fokuserat på friskvård där t ex mindfulness varit en del. Kultur som en form att
bevara hälsan lyfter Studieförbundet Vuxenskolan ofta fram. I Halland finns det flera körer
i alla kommuner som regelbundet träffas, sjunger,
pratar och på så sätt mår bra. Sångardagen på
Katrineberg var även 2015 årets höjdpunkt för
SPF körerna i de Halländska kommunerna.

Ett tjugotal seniora medlemmar har rekryterats
till nätverket Senior Advisor Group, för att bidra
med goda råd och guldkorn om vad som har
fungerat mycket bra och varför. Dessa inspel
av samlad erfarenhet fångas upp och bollas
sedan vidare till framtidsagenterna och blir
ett stöd i deras arbete.

Sveriges Hembygdsförbund (SHF)
Under 2015 så har flertalet hembygdsföreningar
fortsatt dokumentation och arkivering av föremål och texter som kan härröras till hembygden.
Dokumentationen sker digitalt.
SV Halland delade ut sitt årliga stipendium
på 10 000:- till den förening som med folkbildningens hjälp har bidragit till att uppfylla
intensionerna i avtalet mellan SV och SHF.
För 2015 års insatser tilldelades stipendiet
till Lindberga Hembygdsförening. Stipendiet
delades ut i samband med Hallands Hembygdsförbunds frågesporttävling, vid länsfinalen i
Fjärås, i april.
Modern teknik har varit ett viktigt inslag i
Hembygdsrörelsens program under 2015.
Sammanlagt fyra kurser i QR-koder har
arrangerats i Kungsbacka, Falkenberg och
Laholm under våren. Och under samma
period har även arrangerats två kurser i
Hembygdsportalen.
Under sommaren har också genomförts ett
integrationsprojekt i Falkenberg tillsammans
med SHF Halland. Studiecirklar i kulturmöten
mellan nya svenskar och hembygdsrörelsen
finansierades  med projektmedel från SHF.
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Studieförbundet Vuxenskolan är den plattform som ger dig som pensionär en meningsfull fritidssysselsättning och ett nytt och starkt
socialt umgänge. Läs- och res cirklar har genomförts i hela länet och resorna har skett i Sverige
samt några av länder i Europa.
Den äldre generationen är förebilder och bärare
av hantverkstraditioner i olika former. Vi kan
se en stor kunskap inom vävning, stickning och
virkning. SV är en plattform för dessa personer
att utöva sin fritid men även en språngbräda
att föra traditionen vidare till de yngre.
När det gäller den digitala klyftan, och nya
digitala media,  så är efterfrågan 2015 störst
på kurser i iPad eller andra läsplattor. De nya
så kallade smarta telefonerna skapar förfrågan
på studiecirklar. I och med att det kommer nya
operativsystem till datorer, som Windows 10
som lanserades under året, så tilltar även
behovet av kurser i datakunskap för äldre.
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Stipendier

Folkbildning i Guatemala

SV delar ut ett stipendium på 10 000 kr
till den, de, föreningar som engagerar flest
medlemmar, genomfört flest studiecirklar och
kulturarrangemang eller har gjort utmärkande
folkbildningsinsatser under året.

2015 var också året då SV Halland inledde ett
mänskliga rättigheters projekt i Guatemala
tillsammans med SV Väst och SV Skaraborg.
Det övergripande målet är att stärka Maya
Tzu’tujil kvinnor och deras familjers mänskliga
rättigheter genom folkbildning. Guatemala är
ett land som är rikt på kultur och natur men
fattigdomen är stor - särskilt bland ursprungsbefolkningen. Mer än hälften av invånarna
befinner sig under fattigdomsgränsen, Mayakvinnorna och deras barn är allra mest utsatta
och analfabetismen är utbredd.

2015 års stipendium tilldelades SPF ValldaSläp som genom sitt breda utbud skapat förutsättningar för alla att hitta studiecirklar och
kulturarrangemang med både nytta och nöje.

Två hektar Halland
Projektet Två hektar Halland som pågått sedan
2011 avslutades med en stor avslutningsfest
i april 2015. Projektet hade då resulterat i en
ny, och så gott som utsåld, utgåva av boken
Gods & Gårdar. Tidigare utgåvor av denna
bok är från 1940- och 1960 talet. Böckerna
omfattar bilder och skrift av drygt 5000
fastigheter. Böckerna som benämns Södra
Halland respektive Norra Halland är nästan
1000 sidor vardera.

Under 2015 har projektet genomfört 52 studiecirklar med fler än 600 deltagare. Det har varit
främst kvinnor som fått utbildning inom ekonomi,
sömnad, design och matlagning och flera av
kvinnorna kan nu jobba med detta. Flera deltagare har också gått studiecirklar i Data grund,
vilket har resulterat i att de kan börja söka
information på nätet och ta kontakt med
kunder från olika länder. Studiecirklarna
fungerar som demokratiskt och stärkande
verktyg som gör att kvinnorna, relativt fort,
växer och liksom deras självförtroende och
självkänsla. Flera seminarier har också tagit
plats under året, som till exempel den 8 mars
då ett stort forum om kvinnors rättigheter
genomfördes vilket har lett till samtal med
lokala kommunpolitiker om hur kvinnornas
situation kan förbättras.
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Organisationen
SV verkar för att vara lokalt närvarande i länets alla kommuner. Genom vårt lokala
engagemang blir SV en naturlig samarbetspart. För att offensivt kunna möta framtida
utmaningar och behov erbjuder vi samtliga medarbetare (förtroendevalda, tjänstemän
och cirkelledare) goda och återkommande möjligheter till kompetensutveckling.

Pedagogisk utveckling

Tjänstemän

SVs värdegrund och pedagogik genomsyrar
alla studiecirklar, kurser och arrangemang.

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö. Inom avdelningen tillämpar vi ett
insiktsfullt och hållbart ledarskap. Vi ger
samtliga medarbetare kompetensutveckling
utifrån avdelningens behov. Under året har
samtliga tjänstemän deltagit i någon form
av utbildning kopplat till deras roll.

Ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete är
viktigt för vår verksamhet. Detta arbete utgår
från en öppenhet att pröva ny metodik, ny
teknik och flexibla former för lärande och
omfattar alla verksamma inom SV Halland.  
Våra 1863 cirkelledare och kulturarbetare är
mycket viktiga för oss och vi arbetar för att
stärka deras roll inom SV Halland.

Förtroendevalda

Kvalitetsarbetet

Engagemang och kunskap är viktiga ledord
när man ingår i en styrelse. Andra viktiga
faktorer är att varje förtroendevald finner
sin roll i styrelsearbetet samt att det finns
bra faktaunderlag att tillgå innan viktiga
beslut skall fattas.

SV ska uppvisa god kvalitet i alla delar av
verksamheten, det förväntar sig våra deltagare, anslagsgivare och samhället i övrigt.

Styrelsens ledamöter:
Ordförande

Niclas Erlandsson

Vice ordf

Theodora Mavroidis

Övr ledamöter
Inga-Lill Kihlberg, Sven-Anders Svensson,
Claes Åkerberg, Maria Bronelius, Helén
Andersson (Centerpartiet), Annika Arnesson
(LRF), Olav Magnusson (Folkpartiet),
Lennart Almqvist (SPF) adj

Revisorer:
Lena Olofsdotter, Gösta Gustafsson och
auktoriserad revisor Jan-Ove Bengtsson.
Valberedning:
Gunnel Wandel, Siv Nyman, Monica Karlsson,
Cecilia Bengtsson, Maj-Britt Öberg, Emma
Gröndahl, Jenny Axelsson och ordförande
Lennart Ohlsson.
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Under 2015 så arbetade 21 tjänstemän på
SV Halland.

Inom SV arbetar vi tillsammans enligt en
gemensam kvalitetsstrategi. Särskilt viktigt
i vårt kvalitetsarbete är att ta reda på vad
våra deltagare, cirkelledare och samarbetspartners uppfattas oss och vårt arbete. Deras
synpunkter tillsammans med avvikelsehantering,
SVs nationella ledningssystem och ledningens
genomgång är bärande faktorer i vårt förbättringsarbete.
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Verksamhetsstatistik
2014
ARR

2015

TIMMAR

UNIKA

KULTURARR

ARR

TIMMAR

UNIKA

KULTURARR

Falkenberg

304

10171

1962

173

339

11380

1805

320

Halmstad

657

20179

2919

350

603

21077

2521

376

59

1447

369

79

72

1638

456

113

Kungsbacka

398

11827

1893

399

376

11254

1797

529

Laholm

145

3300

752

228

148

3336

735

276

Varberg

549

15500

3054

246

494

15631

2568

321

Totalt:

2112

62424

10949

1475

2032

64316

9882

1935

Hylte

2014
ARR

2015

TIMMAR

UNIKA

KULTURARR

ARR

TIMMAR

UNIKA

KULTURARR

Kultur

294

17618

1147

89

300

21196

928

90

MBSS

180

3531

981

430

157

3124

791

519

Organisationer

725

19771

4183

894

736

19123

4061

1120

Studieprogram

634

11558

3817

20

523

9798

3098

37

Övrigt

281

9735

1471

29

326

11223

1607

127

Totalt:

2114

62213

11599

1462

2042

64464

10485

1893
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Resultaträkning
DISTRIKT/AVDELNING Halland

2015-01-01--2015-12-31

2014-01-01--2014-12-31

Kontogrupp
Verksamhetens intäkter
30

Deltagarintäkter

31-34

Bidrag

35-39

Övriga intäkter

Not
1

Summa intäkter

6 105 103

7 551 510

15 904 258

16 196 298

1 669 617

3 736 084

23 678 978

27 483 892

Verksamhetens kostnader
40-49

Material o externa verksamhetstj

3 600 805

3 909 722

50-52

Lokal, inv, fastighet

2 700 092

2 945 709

54-57

Förbrukninv, reparationer, frakter

345 479

947 867

58

Resekostnader

790 928

132 937

59

Marknadsföring

994 182

1 407 133

60-65

Kontorskostn o övr ext tjänster

1 527 079

1 273 774

69

Övriga externa kostnader

20 532

31 475

70-77

Personalkostnader

2

13 286 582

15 893 783

79

Poster av engångskaraktär

78

Avskrivningar enl plan

3

510 357

383 055

23 776 036

26 925 455

-97 058

558 437

-249

156 798

-97 307

715 235

-97 307

715 235

Statsbidrag

9 168 489

8 687 307

Kommunbidrag

2 297 995

2 234 395

Regionbidrag

2 033 333

2 135 008

Övriga bidrag

2 404 441

3 139 588

15 904 258

16 196 298

Summa kostnader
Verksamhetens resultat

4

Resultat från finansiella poster
82-84

Finansnetto
Resultat efter finansiella poster

88

Bokslutsdispositioner
Årets resultat

Noter:
Not 1

Bidrag

Summa
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Balansräkning
DISTRIKT/AVDELNING Halland

Not

2015-12-31

2014-12-31

3

1 187 788

637 145

13 581

13 581

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Byggn o fast egendom
Maskiner och inventarier
Långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

1 201 369

1 201 369

650 726

650 726

Omsättningstillgångar
Lager
Kundfordringar

661 871

1 772 456

33 692

29 156

938 037

690 397

Likvida medel

5 377 776

5 682 505

Summa omsättningstillgångar

7 011 376

7 011 376

8 174 514

8 174 514

SUMMA TILLGÅNGAR

8 212 745

8 212 745

8 825 240

8 825 240

Kortfristiga fordringar
Förutb kostn o uppl intäkt

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital

Årets resultat
Balanserat ö- underskott

-97 307

715 235

5 995 413

5 280 178

Fonder
Ack överavskrivningar

Summa eget kapital

5 898 106

5 898 106

5 995 413

5 995 413

  

Långfristiga skulder
Utnyttjad checkräkn kredit
Långfristiga skulder

0

0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

762 663

910 683

Övr kortfristiga skulder

406 439

425 990

Uppl kostn förutbet intäkt

1 145 537

2 314 639  

1 493 154

2 829 827

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 212 745

8 212 745

8 825 240

8 825 240

Beviljad checkräkningskredit

0

0

Ansvarsförbindelser

0

0

Ställda panter

0

0
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Noter med redovisningsprinciper och kommentarer

		

				

Värderingsprinciper m m
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Nyckeltal
Avvecklingskostnader i förhållande till eget kapital
SV nyckeltal 1= Eget kapital/avvecklingskostnader
Avvecklingskostnader = uppsägningslöner (månadslöner x uppsägningstid), hyror x avtalstid, leasingavtal x avtalstid

SV Nyckeltal 1:

Innevarande år: 0,88

Föregående år: 0,94

Not 1. Bidrag		
Statsbidrag
Kommunbidrag
Regionbidrag
Övriga bidrag

2015		
9 168 489
2 297 995
2 033 333
2 404 441
15 904 258

2014
8 675 742
2 234 395
2 135 008
3 139 588
16 184 733

Not 2. Anställda och personalkostnader
Löner, andra anställda och sociala kostnader
Styrelse
(varav pensionskostn)
Verksamhetsanställda
Tjänstemän
(varav pensionskostn)

201512
Löner o ers
67 200
2 176 890
6 895 965

Sociala kost
20 596
464
627 097
2 879 936
734 080

201412
Löner o ers
58 014

Sociala kost
17 322

2 745 220
8 175 164

714 830
3 475 399
901 947

2015-12-31		

2014-12-31

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
I avdelningsstyrelsen ingår 9 personer varav 5 kvinnor.

Not 3. Inventarier 		
Ackumulerade anskaffningsvärden
Övertaget belopp/Vid årets början
Anskaffat under året
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Övertaget belopp/Vid årets början
Årets avskrivning enl plan på anskaffningsvärden
Planenligt restvärde vid årets slut

4 529 032
1 061 000
5 590 032

4 264 642
264 390
4 529 032

3 891 887
510 357
4 402 244

3 508 832
383 055
3 891 887

1 187 788

637 145

Kontorsinventarier har avskrivits planenligt med 20%. Datorer har avskrivits med 33%.
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Resultatrapport 2015					
Folkbildningsverksamhet

DISTRIKT/AVDELNING Halland
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Bilaga 1

Annan verksamhet

Kontogrupp
Verksamhetens intäkter
30

Deltagarintäkter

31-34

Bidrag

35-39

Övriga intäkter

Summa intäkter

Not
6 105 103
1

15 904 258
978 159

691 458

22 987 520

691 458

Verksamhetens kostnader
40-49

Material o externa verksamhetstj

3 600 805

50-52

Lokal, inv, fastighet

2 700 092

54-57

Förbrukninv, reparationer, frakter

345 479

58

Resekostnader

106 028

59

Marknadsföring

994 182

60-65

Kontorskostn o övr ext tjänster

69

Övriga externa kostnader

70-77

Personalkostnader

79

Poster av engångskaraktär

78

Avskrivningar enl plan

Summa kostnader
Verksamhetens resultat

684 900

1 527 079
20 532
13 286 582
510 357

23 091 136

684 900

-103 616

6 558

Noter:
Not 1

Bidrag
Statsbidrag

9 168 489

Kommunbidrag

2 297 995

Landstingsbidrag

2 033 333

Övriga bidrag

2 404 441

Summa

22

15 904 258
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Resultatrapport 2015					
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Bilaga 2

Administration/Gemensamma intäkter/Kostnader

DISTRIKT/AVDELNING Halland

2015-01-01--2015-12-31

2014-01-01--2014-12-31

Kontogrupp
Intäkter
Kommunbidrag

2298

2234

Övriga intäkter

684

639

Övriga bidrag

896

989

3878

3862

Personalkostnader

-8652

-9085

Lokaler, fastigheter

-888

-702

-1385

-1086

Frakt,transport.resor

-74

-101

Diverse kostnader

259

-327

-420

-198

Summa kostnader

-11160

-11499

Summa administration

-7282

-7637

Summa intäkter
Kostnader

Kontorskostnader

Avskrivningar

Lönesumma samtliga cirkelledare
exkl sociala avgifter

2177

Till anmälan Fora

Anvisningar
Till administration/gemensamt räknas intäkter/kostnader som inte direkt kan hänföras till särskilt
kostnadsställe.
Intäkter
Kommunbidrag
Övr intäkter
Övr bidrag

Hela kommunbidraget
Sido-intäkter exp hyror, försäljning
Lönebidrag, all personal utom cirkelledare

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Kontorskostnader
Frakt, transporter, resor
Diverse kostnader
Avskrivningar

All personal utom cirkelledare
Alla lokaler utom studielokaler
Samtliga kostnader
Allmänna transporter o frakter, ej cirklar/kultur
Samtliga kostnader
Avskrivning administrativ utrustning

www.sv.se/halland

