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Under 2014 så pratade vi om Supervalåret. Det var då som vi
svenskar skulle göra vårt val av styre både i Europa och i Sverige.
För Studieförbundet Vuxenskolan innebar det att se till så alla
människor oavsett bakgrund, funktionsnedsättning, politiskt tyckande eller samhällsklass skulle besöka vallokalerna i september.
2014 var året då vi fick uppleva naturkatastrofer i form av vilt härjande skogsbränder i Västmanland och kraftiga översvämningar i
Halland. Båda dessa med bara några veckors mellanrum.  Det var
2014 som vi fick ett främlingsfientligt parti som det tredje största
partiet i Sveriges riksdag. Det är detta året som terrorattackerna
och krigen fortsätter att öka runt om i världen.

Joachim Lindqvist, chef SV Halland

SV Halland 2014

2014 var ett år då folkbildningens betydelse för det svenska samhället och dess innevånare blev allt
tydligare. Det finns inga politiska beslut eller topptjänstemäns strategiska förslag som kan ersätta
den samlade kraften från människan. Folkbildningens förmåga att ge människan ett samanhang.
Dennes styrka att ge alla individer oavsett etnicitet, politisk tillhörighet, religion, ålder, kön eller utbildningsnivå möjligheten att påverka sig själva och sin omgivning. Folkbildningen monumentala
energi för kulturyttringar och vägen till egenmakt går via Studieförbundet Vuxenskolan.
Vi arrangerade 2112 kurser och studiecirklar 2014 för drygt 10 500 personer. SV Halland är en
bidragande orsak till att Halland är ”den bästa livsplatsen” och att människor har en meningsfull
och utvecklande fritid.

Framtidens utmaningar
SV står för flera delar av vårt välfärdssamhälle. Det kan vara som komplement
för kommunernas kulturskolor, de äldres
fritidsverksamhet på servicehusen, föreningarnas utvecklingsbehov och arrangemangsstöd, pensionärernas behov av relevant litteratur och utbildning, människans
önskan om fortbildning utanför sitt yrke
och alla människors behov av en meningsfull fritid.
För civilsamhällets aktörer så är framtidens
utmaningar att få beslutsfattare att förstå
dess betydelse och få dem att även framöver
ge sitt ökade stöd för folkbildningen. Under
2015 så kommer Folkbildningsrådet att ge
förslag på system för nytt statsbidrag.
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Förutom de ekonomiska konsekvenserna som det
kan innebära så ger det även en tydlig inriktning
för vilken typ av folkbildning som är viktig. Vi i
Halland hoppas att det är förmågan att nå många
människor och den lokala närvaron som prioriteras.
Som läsare kommer du i denna del av verksamhetsberättelsen att kunna följa utdrag från våra
fyra verksamhetsområden.
• 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 finns 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 2014
5
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Verksamheten
Kursverksamhet och
studieprogram
Studieförbundet Vuxenskolans uppgift är att
skapa mötesplatser där människor växer och
utvecklas – forum där alla kan och får göra sin
röst hörd. Kunskap, reflektion, bildning och
engagemang stärker både individen och samhället. Att lära tillsammans är att utvecklas
tillsammas och utforska nya sidor av oss
själva och det som omger oss. Aldrig har
folkbildningen varit så viktig som nu.

Vi vill presentera sådant som kan passa alla
åldrar och intressen. Detta har resulterat i
allt från skapande- och danskurser för de
minsta, hantverk, språk och musik till träffar
där du kunnat lära dig att göra ett oemotståndligt CV eller fått veta mer om livet som
biodlare. Svampkurser och jägarskola för naturintresserade samt kurser som möter nya
behov som teknikens framfart bär med sig.

Det livslånga lärandet

Meningsfull fritid för alla

Vi lever i en snabb och föränderlig tid som
påverkar oss människor i grunden. Det livslånga lärandet hänger samman med en ständig
personlig och social utveckling. Som studieförbund möter vi detta behov genom att
erbjuda kurser, cirklar, kulturarrangemang
och föreläsningar inom en mängd områden.
Syftet är att alla på ett demokratiskt och
jämlikt sett ska kunna tillgodogöra sig nya
kunskaper, insikter och värderingar.

Det kan vara helt avgörande för en människas
välmående att ha något meningsfullt att och
lustfyllt att längta efter. I vår verksamhet har
man fått chansen att ta hand om sig själv en
stund i veckan – kanske på ett yogapass eller
i en kurs i personlig utveckling. De som drömt
om att smida i järn, dansa linedance eller att
lära sig möbeltapetsera har kunnat förverkliga
sina drömmar. Eller så är det helt enkelt ett
behov av sociala kontakter.  En önskan att få
dela gemenskapen och tryggheten i en grupp
med människor som har samma intresse.

SV ger genom kurser och föreläsningar
möjligheten för människor att överbrygga
kunskapsklyftor och skapa förutsättningar
för eget kreativt skapande av alla slag och för
alla åldrar. SV ger alla möjlighet att växa och
lära sig nya saker och ta vara på den nyfikenhet
som i alla tider drivit människan framåt.   

Kursutbud och studieprogram
SV Hallands kurs- och studieprogram som
skickades ut både våren och hösten 2014 innehöll ett digert bidrag till det livslånga lärandet.
Hallands invånare erbjöds runt 1000 olika
kurser och föreläsningar via programmet.
Vi vet att hela 4000 hallänningar hittade
något de tyckte om och deltog i.
Det gör oss oerhört stolta och glada och vi
ser det som ett bevis på att det vi arbetar för
är viktigt och betydelsefullt för många. SV
gör skillnad. Det är vår ambition att fylla
programmet med så mycket varierade kurser
som möjligt och erbjuda mångfald och bredd.

6

Oavsett av vilken anledning man valt att vara
med på något som SV anordnat, så är man alltid
lika betydelsefull och välkommen hos oss!

SV som samhällsaktör
Det råder inget tvivel om att SV och folkbildningen är en viktig samhällsaktör.  Under 2014
har vi t ex erbjudit ett stort antal kurser för
allmänheten med sådant som man kan använda
i sitt CV. Det gäller olika datorkurser, motorsågskörkort, nio språk på olika nivåer, kurser
i presentationsteknik, att lära sig tala i grupp,
företagsekonomi och mycket annat som i en
förlängning kan göra att man blir mer anställningsbar.
Vi har också arbetat flitigt med att minska
den digitala klyftan i vårt samhälle. 2014
har vi t ex gett över 200 personer en inblick
i Ipadens fantastiska värld.
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En annan samhällsfrämjande kurs och en
insats för framtiden är Positiv antirasism,
som vi erbjudit som en direkt följd av SV
Hallands Stå upp mot rasism-kampanj 2013.
Här har vi tillsammans pratat om hur vi både
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 viktigt del i SV:s värdegrund.
I maj arrangerade SV politiska samtal om hur
välfärden 2024 ska kunna se ut. Eventet höll
till i Halmstad bibliotek under tre kvällar.

SV för barn och unga
Vi säger ofta att våra barn och unga är vår
framtid och det viktigaste vi har. På SV vill
vi engagera dem tidigt och erbjuda möjlighet
till en meningsfull och kreativ fritid där de
kan vara med och påverka och bestämma
i sann folkbildningsanda. Få chansen att i
gemenskap känna glädje och trygghet i en
drogfri miljö. SV vill stödja ungas rätt till
kultur och utvecklande av sina alldeles egna
skapande förmågor.
Vårt varierade utbud för barn och unga har
innefattat allt från dans av alla tänkbara slag,
teater och slöjdklubbar, till spädbarnsmassage
för föräldrarna till de allra minsta. Det har
också funnits kurser där man som barn och
vuxen tillsammans har kunnat få utlopp för
sina kreativa sidor.
På sport-, påsk- och höstlovet kunde man
prova på aktiviteter som att sjunga i kör,
testa skateboard och skapa i naturmaterial.
2014 har vi även i ett par kommuner varit
ett komplement till den kommunala musikskolan, som idag har kö till en del av sin
verksamhet.
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SV för folkhälsan
Vi känner stort engagemang och värnar om
människors rätt och möjlighet till ett sunt
och hälsosamt liv - både kroppsligen och
själsligen. Under 2014 har vi därför erbjudit
många tillfällen att bry sig om och värna om
sig själv inifrån och ut och från topp till tå.
För att hålla igång sin kropp och få upp konditionen har det bland annat funnits zumba,
afrikansk dans, balett, hiphop och linedance
i vårt utbud. För att ta hand om sin kropp på
ett mer stillsamt och helande sätt har man
kunnat ägna sig åt pilates, frigörande dans
och flera olika sorters yoga.
Vi har under 2014 också kunnat erbjuda
kurser i mindfulness, meditation, effektiv
avslappning och stresshantering. SV har
också erbjudit flera föreläsningar i ämnet.
Med våra drygt 200 kurser i dans, kropp,
hälsa och välbefinnande under 2014 har
SV lyckats möta ett stort antal deltagares
önskemål och gjort skillnad när det gäller
hallänningarnas välmående på flera plan.

SV:s roll för demokratin
I vår verksamhet får alla vara med och tycka
och föra diskussion utifrån sina egna ståndspunkter. Våra kurser och cirklar har en egen
pedagogisk form där hela gruppen med ledaren
och deltagarna, bidrar med tidigare kunskaper,
nyfikenhet och frågor – vilket bestämmer inriktning och innehåll. Alla bidrar på så vis till
resultatet och man utvecklas tillsammans och
med varandra. I en kurs eller cirkel hos oss är
alla med och bestämmer och kan påverka innehåll och utformning, det är just det som är en
av grundbultarna i folkbildnigen - att växa tillsammans med andra och ha inflytande i samhället.
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Ett exempel på kurser som vi erbjudit 2014
för att stärka människor och inte minst demokratin är Politikerskolan. Här har man fått en
inblick i politiskt arbete på alla nivåer utan
ideologiska och politiska åsikter och tagit till
vara på chansen att genom samtal och diskussion driva kunskap framåt. Folkbildning är
en demokratisk rättighet som hela SV:s verksamhet bygger på.

Människor i behov av
särskilt stöd
Val 2014 - ett val för alla?
Åtta av tio personer med intellektuell funktionsnedsättning väljer att inte rösta, visar den
senaste valundersökningen (1998). Det är ett
demokratiskt problem för det svenska samhället. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har inte ett mindre intresse av
samhällsfrågor än andra. Många är beroende
av olika insatser från samhället och deras
åsikt är viktig och betydelsefull.
Mot bakgrund av detta valde Studieförbundet
Vuxenskolan Halland att göra en poddserie
bestående av tre halvtimmeslånga program
som man kan lyssna på från nätet, ”Val 2014ett val för alla?” Dessa program består av
intervjuer med representanter från samtliga
riksdagspartier. Frågorna var framtagna i
samarbete med målgruppen personer med
intellektuella funktionsnedsättningar och
reporter agerade Peter Ingermarsson som är
född med en CP-skada. Programmen fungerade
som en allmän information om vad som skiljer
de olika partierna åt och tog upp specifika
”funkisfrågor” som inte alltid ges plats för i
det vanliga politiska rummet.
Programmen distribuerades sen till Hallands
samtliga LSS-boenden och flertalet dagligverksamheter för att lyssnas på i grupp som
en extra push att ta sig till vallokalen, förhoppningsvis lite mer förbered, på valdagen. Den
personal vi talat med efteråt har upplevt att
programmen gav ett ökat intresse för valet
och ett högre valdeltagande än tidigare.

8
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Clavis
Clavis Vänder sig till personer med psykisk
ohälsa eller psykiskt funktionshinder mellan
18-65 år, som behöver stöd för att kunna ta del
av samhällets utbud och få möjlighet att ingå
i ett meningsfullt sammanhang.
Vi på SV har här varit till stor hjälp med att
utföra folkbildning i samarbete med Clavis,
under 2014 har vi genomfört 44 studiecirklar
bl.a. i datautbildningar, linedance, skrivarkurser, sömnad, självhjälpsgrupper, problemskapande beteende mm sen har vi alltid ett
antal NSPH utbildningar (National Samverkan
för Psykisk Hälsa) där SV Halland ligger i
framkant. Vi har också genomfört möten där
deltagare varit ute på skolor och informerat
om sin situation. Hösten 2014 så startade vi
ambassadörutbildning där SV satt ihop ett
kurskoncept på olika teman. Där har deltagare,
anhöriga och personal arbetat tillsammans.
Syftet och slutmålet med utbildningen är att
deltagarna ska bli ambassadörer över sin egen
sjukdom och ut och föreläsa för t ex studerande
inom sjukvården. Det som redan nu är klart
inför 2015 är att ambassadörerna ska utbilda
personalen på socialförvaltningen.

Kultur i äldrevården
Studieförbundet Vuxenskolan har under flertalet år bedrivit kultur i äldrevården. I 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.
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Kulturenheten
Dansstudion i Halmstad
Eftersom det visats sig finns ett stort intresse
för dans bland länets ungdomar har vi valt att
fortsätta vår satsning inom detta verksamhetsområde. I Halmstad har vi under året haft 12
fria grupper samt ett brett kursutbud i vår
dansstudio. Det är mer och mer ungdomarna
själva som sköter huset och ser till att det är
trevligt i köket och att golven är rena. De har
fått egna nycklar och tillbringar mycket tid i
dansstudion. Det har lett till en god stämning
i huset samt att många ungdomar utvecklats
till riktigt professionella dansare under det
senaste året. De har även fått möjlighet att
följa med vår verksamhetsutvecklare Kastriot
Morina ut på skolor för att hålla workshops för
yngre barn. Detta är mycket lärorikt och rollen
som ledare och förebild får ungdomarna att
växa och bli mer ansvarsfulla.
Utöver dansen har vi haft cirklar i graffitti,
film, måleri och silversmide i huset. Detta
har skapat möjlighet till många gränsöverskridande möten och intressanta samtal.
Vi har även en stor barnverksamhet i huset
som vi hoppas kommer kunna leda till en
bra återväxt av nya ungdomar.

KIX
Under hösten startade vi projektet KIX –
Kreativitet, inspiration och extra mycket
kärlek, med hjälp av ekonomiskt stöd från
förbundskansliet. Syftet med projektet är att
nå unga med funktionsnedsättningar med
våra verksamheter i danshuset för att på så
vis berika dessa ungdomars fritid. Många
deltar inte i några fritidsaktiviteter då det
finns en oro att den reguljära verksamheten
inte passar dem. Nu bjuder vi in dem till vårt
danshus till discon, danskurser och workshops
inom andra kreativa ämnen. Vi hoppas få fart
på projektet och hitta en finansieringsform
ihop med kommunen så att det kan växa och
bli ett permanent inslag i vår verksamhet.

Dansastudio i Varberg
Även i Varberg har vi gjort en stor satsning
på dans och anställt en verksamhetsutvecklare
på halvtid. Vi har en danslokal med två salar
samt omklädningsrum och duschrum där vi
erbjuder ett stort utbud av olika danskurser
inom allt ifrån street och break till showdans,
jazz och balett. Precis som i Halmstad har vi
många barngrupper och varje termin avslutas
med en jätteshow då vi fyller Varbergs teater
med nyfikna släktningar och vänner.
På lördagar har vi under hösten startat upp
”Öppet hus” i ett försök att även i Varberg få
fart på fria kamratgrupper som träffas utan
ledare. Detta har dock visat sig lite svårare än
i Halmstad. Det är intressant att se hur olika
dessa danshus fungerar främst beroende på
verksamhetsutvecklarnas bakgrund och vilken
målgrupp vi har lyckats nå. Utbyten mellan
städerna har blivit intressanta möten där
både inspiration och kärlek fått möjlighet
att blossa upp.  

Alléteatern
I Kungsbacka startade vi för ett par år sedan
teaterlokal i en gammal skola. Teatern heter
Alléteatern och är tänkt att fungera som en
plattform för Kungsbackas fria teaterliv.
Paraplyföreningen KAT startades och de har
med stöd från SV drivit teatern tillsammans
med tio medlemsföreningar.  Tyvärr har det
varit svårt att hitta en fungerande finansieringsform och hyran har varit hög, trots rivningskontrakt, så i slutet av 2014 valde vi att säga
upp lokalen och föreningen gick då istället
över till ABF.
9
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Arrangemang

Övrigt

Vi fortsatte vårt fina samarbete med festivalen
Hallifornia (tidigare Coastal Culture) som är
Varbergs största ungdomsinriktade festival.
Vi skapade en dansupplevelse vid Norra
Fästningshörnan under tre dagar mitt i den
varma sommaren. Vi bjöd på 6 st workshops
i olika hiphopstilar samt uppträdanden av dels
våra egna dansgrupper samt av professionella
dansare som gjorde ett nummer i robotdansen
popping. Vi fick finansiell hjälp från det nationella hiphopprojektet Unity samt av Varbergs
Kommun. Eventet var välbesökt och det var en
härlig inramning med många sidoarrangemang
och med den fina miljön.

Studieförbundet Vuxenskolan organiserar
ett stort antal körer i Halland. Verksamheten
består av fler än 30 körer och innehåller allt
ifrån studentkörer till glada SPF-körer. Vissa
är öppna för vem som helst som vill sjunga,
medan andra körer har intagningskriterier.
Under året har vi haft kontakt med samtliga
körer och flera har getts möjlighet att delta på
olika arrangemang eller fått hjälp att genomföra egna konserter.

The Tube – SVs rockverksamhet
Under 2014 har vi i Halland haft ca 30 rockband som har repat i vår regi. I Falkenberg så
har vi stöttat upp flertalet band med möjlighet
till replokal, spelningar på scen och inspelningar
av ”skivor”. I Kungsbacka och Halmstad har vi
fortfarande ett par lokaler som används flitigt.
De band som har studiecirkel hos oss har under
året haft möjlighet att medverka i tävlingar
och söka festivalspelningar som vårt förbund
erbjuder med jämna mellanrum.
Rockverksamheten är en väldigt viktig del i
mötet med ungdomar. Vi ser exempel på tonåringar som har det svårt i skolans olika ämnen,
men som blomstrar upp och utvecklar det svenska
språket som poesi och formar engelska språket
som en naturlig del av deras vardag.
Demokratiprocessen i gruppdynamiken hos dessa
rockband är överlägset den strukturerade skolan
som vuxenvärlden skapat. Folkbildningen ger
en individ ett sammanhang i samspel med
miljö och andra människor.
10
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Organisationer
Lantbrukarnas Riksorganisation (LRF),
Centerpartiet (C) och Folkpartiet (FP), 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 fortlöper genom SVs föreningsutveckling och funktionärsutbildningar.
SVs ekonomiska stöd till arrangemang är
avgörande för det interaktiva kulturlivet på
landsbygden.
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Lantbrukarnas riksförbund (LRF)

Centerpartiet

Under 2014 har vi haft en bra dialog med
LRF Halland. Vi har träffats och diskuterat
flera framtidsfrågor som vi nu jobbar vidare
med. Mest aktuellt är intrångsfrågor både vad
det gäller mark och vatten. Rovdjursfrågan
och djurskydd är andra aktuella ämnen.

Inför Europaparlamentsvalet (EP) besökte
Kristina Yngwe (EP kandidat) Halland för
två föreläsningar. Den första handlade om
EP valet och om det Sydafrikaprojektet som
är ett samarbete mellan Hallands Centerorganisationer och MADP (Mbekweni Area
Development Project) i Sydafrika ca 65 km
norr om Kapstaden. Den andra föreläsningen
hade titeln - Är antibiotikaresistens i Europa
största hotet?

LRF i samverkan med SV har genomfört
”Ett steg till” i Halmstad LRF kommungrupp.
Detta för att stärka och visa på möjligheterna
att samverka kring frågor som berör  lantbruksföretagandet. I Falkenbergs LRF kommungrupp genomförde vi en processkväll där vi
plockade fram de mest angelägna ämnena att
arbeta med samt vilka som är ansvariga för
dessa.
I Varbergs LRF kommungrupp har man studerat ”När andra tar över din mark”. Här har
man också önskemål om att fördjupa sig inom
vattenfrågor, vilket vi jobbar vidare med.
I samband med LRFs stora konsumentarrangemang ”Skördefest på Tjolöholm” höll SV
en modulutbildning -Att möta konsument.

Ytterligare en föreläsning om EP valet handlade
om pensionssystemet och där var målgruppen
personer 50+ med föreläsare från Centerns
Riksorganisation.
Centerpartiet har under året även haft mycket
fokus på utbildningar i sociala medier inför
valet med flera utbildningar.
Samtalsutbildningar genomfördes med två
olika inriktningar. Den första med Emma
Petersson från Riksorganisationen för att
värva medlemmar till C, och den andra med
Gunvor Abrahamsson för att möta väljare
inför valet.
En toppkandidatutbildning inför valet genomfördes på Katrineberg med Julia Färjhage med
28 deltagare.
I Halmstad genomfördes Kampanjverkstad
varje måndag som blev en succé. 60 timmar
genomfördes med träffar varje måndag för
samtliga kandidater och valsamordnare för
att processa fram idéer hur, var och när valkampanjer ska bedrivas i Halmstad.

Under året har SV deltagit på Södra Skogsägarnas skogsdag. Ett årligen återkommande
arrangemang som är mycket välbesökt. Efterfrågan är fortfarande stor på Motorsåg- och
Röjsågsutbildningar.
Såväl på LRF ordförandeträff som på LRF
Hallands regionstämma har SV en given
plats. Vi har ett bra samarbete med andra
organisationer inom lantbruket samt Länsstyrelsen, för att svara upp till den efterfrågan som finns från lantbruksföretagare.

Eftervalskonferensen hade en föreläsning med
Anna-Karin Hatt ”Framgång är färskvara”
som var mycket uppskattad. Centerpartiets
ungdomsförbund hade en heldagsutbildning
för ”Ny i CUF” i samband med Pridefestivalen.
Centerkvinnorna hade en Cancergala i Laholm
med föreläsningar och musikunderhållning
där behållningen gick till Cancerfonden. Det
ordnades också en ”Må bra dag” med Centerkvinnorna. Två SV Arenor för Centerkvinnorna
har genomförts med aktuella miljöteman;
Mat och miljö – en överlevnadsfråga och Hur
gör du din garderob hållbar?
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Folkpartiet
Under valåret 2014 så har Folkpartiet och
SV arbetat fram ett projekt som kallas Framtidsagenter. Målet är att utbilda 120 framtidsagenter som ska stärka morgondagens
förtroendevalda.
SV har genomfört politikerskolan i flera av
de halländska kommunerna. Denna studiecirkel vänder sig till de som vill vara med
och påverka! Här får man inblick i politiskt
arbete på kommunal, regional och riksdagsnivå och man träffar aktiva politiker. Cirkeln
innehåller inga ideologiska eller politiska
åsikter.

Sveriges Hembygdsförbund (SHF)
Under 2014 så har SV haft enskilda möten
med Hallands olika hembygdsföreningar.
Syftet har varit att se över de behov och de
utmaningar som varje förening står inför.
SV har haft goda kontakter med hembygdskonsulenten Kerstin Hultin för planering kring
kurser som är gemensamma för hela Halland,
främst Bygdeband och Berättarkurser.
Under 2014 så har flertalet hembygdsföreningar fortsatt dokumentation och arkivering
av föremål och texter som kan härröras till
hembygden. Dokumentationen sker digitalt.
För andra året i rad delat ut SV stipendium
på 10 000:- till den förening som med folkbildningens hjälp har bidragit till att uppfylla
intensionerna i avtalet mellan SV och SHF.
För 2013 års insatser tilldelades stipendiet
Rolftorps Hembygdsförening.
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I arbetet med Gods och Gårdar har alla
Hembygdsföreningar blivit tillfrågade om
att bidra med en text till Bygden berättar.
Till detta har SV tagit fram en studieplan
för att de föreningar som önskade det kunde
ha en studiecirkel där texten kunde mejslas
fram. Samtliga föreningar bjöds in till informationsmöten om detta i varje kommun
och vid flera tillfällen för att få respons på
arbetet. Uppslutningen blev ca 75%.

SPF Sveriges Pensionärförbund (SPF)
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.

Friskvård
En del av friskvården i denna ålderskategori
är de sjukdomar som kan förekomma i samband
med ökad ålder. Under året har SPF tillsammans med Region Halland gjort utbildningsinsatser som riktar sig mot typ 2-diabetes.
Vår avsikt är att de som befinner sig i en riskgrupp skall bli medvetna om detta även om de
inte visar sig ha en manifest diabetes.
Att ta del av naturen genom exkursioner och
föreläsningar är ett annat ämne som fängslat
denna målgrupp under året. Att i harmoni
med naturen och i ett sinne av mindfullness
så har SV bidragit till friskvård i teori och
praktik.
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. På den årliga sångardagen
på Katrineberg samlades drygt 120 körsångare.

Fritiden

Den digitala klyftan

Att ha en meningsfull och rik fritid är väsentligt
för alla människor och i vissa fall i synnerhet
för de som avslutat sin yrkeskarriär. Att vara
pensionär ger människan flera möjligheter som
tidigare inte funnits. Du får chansen att göra
de du vill om dagarna och du beslutar själv
när och hur.

Att ha tillgång och kunskap om teknikens utveckling och innehåll bör vara möjligt oavsett
ålder, etnicitet och kön.

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.
Vi kan se ett uppsving med studiecirklar som
har ett historiskt tema. Att läsa om politisk
historia eller annan specifik historia har fått
en mera framträdande plats än tidigare. Att
fördjupa sig i sin egen historia genom släktforskning har visat sig vara av stort intresse.
I och med digitaliseringen av de material som
ligger till grund för släktforskning så har tillgängligenheten ökat och därigenom också
fascinationen kring ämnet vuxit.
”Skriv ditt liv” är namnet på en kurs som
spridit sig över länet. Som cirkeldeltagare
så får du hjälp och stöd att samla material
från ditt liv och sammanställa det i en skrift.
Dessa skrifter kan i vissa fall bli enskilda
böcker men vanligast är att de samlas som
en antologi.
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.

SV har under året lagt resurser på att utveckla
arbetet med de nya digitala medlen. I samtliga
kommuner så är efterfrågan stor på kurser om
iPad eller andra läsplattor. De nya så kallade
smarta telefonerna skapar förfrågan på studiecirklar och SV försöker tillfredsställa behovet.
I och med att det kommer nya operativsystem
till datorer så tilltar även kurserna i datakunskap
för äldre.

Stipendie
SV delar ut ett stipendium på 10 000 kr till
den eller de föreningar som engagerar flest
medlemmar, genomfört flest studiecirklar och
kulturarrangemang eller har gjort utmärkande
folkbildningsinsatser under året.
2014 års stipendium tilldelades SPF FalkenbergSkrea som genom sitt breda utbud skapat förutsättningar för alla att hitta studiecirklar och
kulturarrangemang med både nytta och nöje.

2 hektar Halland
Projektet 2 hektar Halland övergick under 2014
till Gods & Gårdar. Materialinsamlingen som
pågått i fem år sammanställdes till en ny utgåva
av boken Gods & Gårdar. Tidigare utgåvor av
denna bok är från 1940- och 1960 talet.
Böckerna omfattar bilder och skrift om drygt
5000 fastigheter. Böckerna som benämns
Södra Halland respektive Norra Halland är
nästan 1000 sidor vardera.
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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 all verksamma inom SV Halland.  
Våra närmare 1700 cirkelledare och kulturarbetare är mycket viktiga för oss och vi
arbetar för att stärka deras roll inom SV
Halland.

Förtroendevalda
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.

Styrelsens ledamöter:
Ordförande

Lars-Erik Karlsson

Vice ordf

Theodora Mavroidis

Övr ledamöter
Inga-Lill Kihlberg, Sven-Anders Svensson,
Claes Åkerberg, Niclas Erlandsson, 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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Avdelningschef
Enhetschef
Ekonomi
Verksamhetsutvecklare
Värdinna/vaktmästeri
Assistent
Projektanställd
Cirkelledare
Totalt

100%
300%
180%
1155%
75%
230%
40%
60%
2140%

Kvalitetsarbetet
SV ska uppvisa god kvalitet i alla delar av
verksamheten, det förväntar sig våra deltagare, anslagsgivare och samhället i övrigt.
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
2013
ARR

2014

TIMMAR

KULTURARR

UNIKA

ARR

TIMMAR

KULTURARR

UNIKA

Falkenberg

400

13142

134

2521

304

10171

173

1962

Halmstad

640

18614

388

2992

657

20179

350

2919

62

1336

76

418

59

1447

79

369

Kungsbacka

380

11354

404

1854

398

11827

399

1893

Laholm

181

4400

206

955

145

3300

228

752

Varberg

563

15549

339

2980

549

15500

246

3054

2226

64395

1547

11720

2112

62424

1475

10949

TIMMAR

KULTURARR

UNIKA

Hylte

Totalt:

2013
ARR

2014

TIMMAR

KULTURARR

UNIKA

ARR

Kultur

332

19363

105

1329

294

17618

89

1147

MBSS

224

4414

535

1146

180

3531

430

981

Organisationer

673

17449

813

4116

725

19771

894

4183

Studieprogram

697

12509

27

4146

634

11558

20

3817

Övrigt

302

10603

64

1529

281

9735

29

1471

Totalt:

2228

64338

1544

12266

2114

62213

1462

11599

2012

2013

2014

10109

11215

10580

Unika personer

15

S V

16

Halland

•

Ver ksa mhe tsbe r ä tt e l s e

2 0 1 4

S V

Halland

•

Ver ksa mhe ts be r ä tt e l s e

2 0 1 4

17

S V

18

Halland

•

Ver ksa mhe ts be r ä tt e l s e

2 0 1 4

S V

Halland

•

Ver ksa mhe ts be r ä tt e l s e

2 0 1 4

19

S V

20

Halland

•

Ver ksa mhe ts be r ä tt e l s e

2 0 1 4

S V

Halland

•

Ver ksa mhe tsbe r ä tt e l s e

2 0 1 4

21

SV

22

Halland

•

Ver ksa mh e ts be r ä tt e l s e

2 0 1 4

SV

Halland

•

Ver ksa mh e ts be r ä tt e l s e

2 0 1 4

23

www.sv.se/halland

