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Studieförbundet Vuxenskolan i Halland
”Folkbildning – det måste vara ett av de vackraste orden svenska språket äger”. Så börjar
Anders Johnsson SV:s 50 årsskrift. Det var 1967 som Svenska Landsbygdens Studieförbund
(SLS) och Liberala Studieförbundet (LiS) slog sig samman och bildade Studieförbundet
Vuxenskolan (SV).
I Halland så firades detta 50-årskalas första helgen i oktober med en Megafest på Strandbaden
i Falkenberg. SV bjöd på mat, underhållning och så utsågs årets cirkelledare som 2017 blev
Nada Johari från Kungsbacka.
Det gångna året har även varit projektens år. SV Halland har startat, drivit och avslutat flertalet
projekt. Vi har visat oss vara en pålitlig och snabb projektägare som uppskattas av kommuner,
regionen och andra aktörer som vill uppnå kvalitet och kvantitet med sina projektmedel.
Studieförbundet Vuxenskolan hade sin nationella stämma i Linköping där det bland annat
beslutades om ett nytt idéprogram. Vår egen stämma i mars bestämde att SV Halland framöver
ska ha stämma vartannat år. SV Hallands nästa stämma blir i mars 2019.
Vi kan även 2017 stoltsera med en certifiering för en av Sveriges bästa arbetsplatser. SV Halland
har de senaste åren aktivt arbetat för att skapa en organisationskultur som är en del av det
moderna samhället. Vi är glada att vårt arbete har premierats och uppmärksammats både
intern och externt.
I olika krönikor, debattartiklar och intervjuer kan vi idag höra att folkbildning har blivit ett
modeord. Det är genom folkbildning som vi ska värna demokratin, det är med hjälp av den
som de så kallade ”filterbubblorna ” ska brytas, det är folkbildandet som ska lyfta och förändra
världen efter #metoo.
Bland de beslutsfattare och media profiler som pratar om folkbildning som verktyget så nämner
de inte ett likhetstecken med Studieförbunden. Folkbildningen kommer framöver att vara
redskapet för demokratiarbetet och vi på Studieförbundet Vuxenskolan behöver stärka vår
roll som folkbildningens fanbärare och utförare.
Det är svårt att avgöra om det femtioåriga SV är en organisation i dess gyllene medelålder.
Det kan även vara så att dess ledförslitningar gör rörelserna långsamma och en begynnande
demens fattar beslut på felaktiga grunder. Det finns däremot mycket som talar för att den
är oförskämt vital och avundsvärt snabb i sina aktioner för det demokratiska arbetet.
Studieförbundet Vuxenskolan visar med sitt arbete att de är en plats för alla människor och
att folkbildning även i praktiken är ett av de vackraste orden det svenska språket äger.
Styrelsen i februari 2017
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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 2017 fanns följande:
• SVs Stadgar.
• SVs Idéprogram, värdegrund och vision.
• SVs Strategiska prioriteringar 2015-2017
• 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 2017
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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.
Meningsfull fritid - för folkhälsan
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 det
som stärker vår hälsa till både kropp och själ,
vi som studieförbund märker det helt klart.
Under 2017 erbjöd vi t ex yoga och meditation
i alla dess former runt om i Halland.

Det livslånga lärandet
2017 erbjöd vi hallänningarna fler hundra
olika kurser i samtliga av våra sex halländska
kommuner. Det är vår ambition att erbjuda
kurser, cirklar, kultur och föreläsningar inom
en mängd områden så 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,
orientalisk 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 2017 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.
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Genom vårt utbud vill vi erbjuda människor
möjligheter, nya infallsvinklar, engagemang och
en meningsfull fritid. Kurser och föreläsningar
inom områden som trädgård, dans, måleri,
körsång, vegetarisk matlagning, hantverk,
massage och mycket, mycket mer.
Att göra något som känns meningsfullt gör oss
helt enkelt gott till både kropp och själ. I den
nystartade MåVäl-kören har nu hela 80 körsugna Halmstadbor hittat ett forum att få sjunga
i – oavsett sångvana och erfarenhet. Här är det
sångglädjen som råder helt enkelt. Under 2017
presenterade vi också Singel i Halland - en serie
tematräffar i Halmstad, Falkenberg och Varberg
med möjlighet till nya kunskaper och reflektioner i gemenskap med andra kring livet som
singel, möjligheter och utmaningar, idéer och
inspiration.
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Samhälle och engagemang
Varje termin erbjuder vi hallänningarna kursen
Nyfiken på politik. Kursen vänder sig till den
som vill vara med och påverka samhället men
inte riktigt vet vart man ska börja. Här får deltagarna inblick i politiskt arbete på kommunal
och regional nivå, se hur partierna arbetar,
politikerrollen och tjänstemannarollen.
Till höstterminen presenterade vi även Alla
borde vara feminister – en serie träffar för den
som är nyfiken på feminism, vill lära sig mer
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om olika begrepp och teorier och få ett par
användbara ”genusglasögon” att spana med.
Deltagarna ges som alltid i våra kurser stort
utrymme till samtal och egna reflektioner
– denna gång kring feminism och hur ojämställdhet kan se ut i vårt samhälle idag. Frågor
och samtal som visade sig än mer angelägna
när vittnesmålen kring #Metoo rullade upp
i våra medier på senhösten. Frågeställningar
och samtal som vi snabbt kunde fånga upp i
en ny samtalsserie - #Metoo – vad händer nu?
i samarbete med Stadsbibliotek i Halmstad.

Kursprogrammen
I 2017 års kursprogram gjorde vi djupdykningar i utbudet för att profilera några områden lite extra.
Vårens tema var Engagemang och i höstens program var det våra cirkelledare som stod i fokus med
uppmaningen - Vill du också bli en av oss?

VT-17 Engagemanget som förenar…

Ht-17 Det var en gång sju cirkelledare…

Katarina Cronelid, passionerad verksamhetsutvecklare berättade med värme och allvar om
egenmakt, folkvilja och folkbildningens viktiga
uppdrag i vår tid.

Sju cirkelledare – sju historier om varför de blivit
cirkelledare.

Elvir Aljicevic som är cirkelledare i Dansstudion i
Halmstad berättade om vad dansen och att vara
cirkelledare betytt för honom - självförtroende,
gemenskap och personlig utveckling.

Till hösens program samlade vi några av våra
cirkelledare på Skrea Strand utanför Falkenberg.
I små intervjuer berättade de var och en om sina
erfarenheter av att leda cirklar och kurser – drivkrafter, passioner, lust och eget lärande.
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Människor i behov av särskilt stöd
Clavis
Clavis är en verksamhet i Halmstads kommun
som 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.

Arvsfondsprojektet KiX-modellen

Bostadsklubb och verkstadsklubb

2016 fick Studieförbundet Vuxenskolan Halland
Arvsfondsprojektet KiX beviljat, vilket står för
Kreativitet Inspiration och Xtra mycket kärlek.
Arvsfondsprojektet KiX-modellen pågår 20162018 och målet är att skapa ett brett, lättillgängligt och regelbundet utbud av fritidsaktiviteter som är öppet för alla ungdomar och som
ger ungdomar med intellektuella funktionsvariationer tillträde till det ordinarie fritidsutbudet i Halland.

I våra bostadsklubbar i Falkenberg har vi
arbetat med delaktighet, medbestämmande
och självständighet. Cirklarna har skett i våra
lokaler, gemensamt med deltagare från flera
gruppbostäder. I studiecirklarna har deltagarna
själva utformat innehållet i cirkeln inom ramen
för ämnet.

KiX har under året bjudit in till inspirationsdagar och studiecirklar i olika ämnen där det
är deltagarna själva som bestämmer innehållet.
Idag finns det 7 personer med egen intellektuell
funktionsnedsättning som genom cirkelledarutbildning och projektet gått från deltagare till
cirkelledare och som nu på egen hand leder
studiecirklar.
Aktiviteter som t ex KiX-TV och konstutställning
finns nu i Laholm, Halmstad, Hylte och Falkenberg. Även Varberg och Kungsbacka ligger
i startgroparna.
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SV har i samarbete med Clavis, under 2017
genomfört bl a kurser i keramik, tyda kroppsspråk, meditation, frigörande målning, sömnad,
självhjälpsgrupper m m. I december anordnade
vi en Må bra-dag, där det var fyra deltagare i
Clavis som till största delen själva planerade
dagens innehåll.

Verkstadsklubben som genomförts i Kungsbacka i samarbete med en dagverksamhet är,
precis som bostadsklubben, ett forum med studiecirklar där deltagarna utövar inflytande och
delaktighet i sin situation, t ex genom insändare
i tidningen. Cirkeldeltagarna utformar innehållet i cirkeln inom ramen för ämnet. Bostadsoch verkstadsklubbar finns i Kungsbacka och
Falkenberg.

Anhörigföreningarna
Studieförbundet Vuxenskolan Halland bemannade
SVs monter i samband med Anhörigriksdagen i
Varberg 9-10 maj 2017. SV Halland deltog och
montern var en mötesplats för cirkelledare och
föreningar inom verksamhetsområdet MBSS,
Människor med behov av särskilt stöd.
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Kultur i äldrevården
Studieförbundet Vuxenskolan har under flertalet år bedrivit kultur i äldrevård och patientföreningar. I flera av Hallands kommuner,
framför allt i Falkenberg, Varberg och Kungsbacka, genomför våra kulturarbetare spelningar
för de boende. Det finns ett rörande gensvar vid
varje tillfälle. Musik ifrån förr väcker minnen
och glädje som får deltagarna att le, känna
glädje och erinra sig vackra stunder i livet.
Laholms kommun har startat arbetet med att
bygga upp Träffpunkter för äldre och anhöriga
i kommunen. SV samarbetar med Träffpunkterna och kan i aktivitetsprogram erbjuda
material och ledare till förebyggande cirklar för
äldre och anhöriga.

Doula och Kulturtolk
Projektet Doula och Kulturtolk, som initialt helt
finansierades av Studieförbundet Vuxenskolan,
och där sedan Region Halland gick in med
projektstöd, avslutades under 2017.
I projektet har vi rekryterat och utbildat 12 st
kulturtolksdoulor från flera språkgrupper;
arabiska, persiska, kurdiska, engelska, somaliska,
ukrainska, franska och ryska. Vi har också nått
ett 40-tal kvinnor från utomeuropeiska länder
som fått hjälp av doula & kulturtolk under sin
graviditet och förlossning.
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Den nybildade föreningen Aligi, som startades
i projektet driver verksamheten vidare 2018,
finansierat av LLUH och Region Halland.
I samarbete med SV Halland planeras också
föräldrautbildningar för nyanlända i vårt eget
studiematerial Kompato.

Du är inte ensam – mötesplats
för nyanlända kvinnor
Under hösten 2017 startade vi också projektet
Du är inte ensam i Halmstad med projektstöd
från Länsstyrelsen. Projektet riktar sig till nyanlända kvinnor om fått uppehållstillstånd i
Sverige, men som i nuläget befinner sig långt
ifrån arbetsmarknaden. Målet är att deltagarna
ska komma närmare en anställning genom att
anordna stödmöten, studiebesök och studiecirklar för kvinnorna som deltar i projektet.
Du är inte ensam arbetar med att skapa nätverk,
dialog och aktiviteter kring kultur, mänskliga
rättigheter, jämlikhet och demokrati. Kvinnorna
träffas i studiecirkelform kring olika teman,
träffar andra kvinnor och möter inspirerande
förebilder. Tanken är att skapa ett forum där
var och en kan tänka fritt, samtala och kunna
reflektera tillsammans med varandra.
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Kulturenheten
Kulturen är en av de mest grundläggande förutsättningarna för ett välmående och öppet samhälle, det är vår fasta övertygelse. Därför är vår ambition att så ofta vi kan genom kulturen
skapa möten - som bygger broar, inkluderar och ger oss eftertanke och reflektion tillsammans.
Kulturverksamheten i Halland är en levande verksamhet fylld av dans, musik, teater och
andra uttryck.
Dansstudior som gör skillnad

Dansstudion Halmstad

Det råder inget tvivel om att det finns ett fortsatt stort intresse för dans i länet, inte minst
bland ungdomar. Våra dansstudior har blivit
uppskattade och självklara samlingsplats för
många unga dansare och dansgrupper. Tillsammans med det öppna kursutbudet är våra
dansstudior levande mötesplatser för många
människor. Självklart är det dansen som förenar, men här finns också utrymme för andra
möten.

I vår dansstudio på Nässjögatan i Halmstad finns plats
för läxläsning, samtal 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 andra sammanhang för att
t ex hålla workshops för yngre barn eller andra
ungdomar. 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. Det har även lett till att vi har
kunnat starta upp nya danskurser runt om i länet.

Ungdomsföreningarna

Varje år arrangeras dansläger där barn och
ungdomar som inte annars dansar erbjuds en
möjlighet att få prova. Vi erbjuder också workshops med dans och konst med fri entré, något
som vi vet är mycket uppskattat och gör skillnad
för skollovslediga unga. Workshops har även
arrangerats på länets flyktingboenden.
Samarbetet mellan våra dansastudior blir allt
tätare och det är tydligt att ungdomarna över
länet inspirerar varandra. 2017 var ett extra
spännande år – då några av ungdomarna tog
steget och startade sina egna kulturföreningar
med möjlighet att söka egna projekt och
arrangemangsstöd – en frihet och självständighet som gett dem ny luft under vingarna.
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2017 var året då ungdomarna startade sina
egna föreningar. Dans- och kulturföreningen
Young Hip Hop Artists drog igång vid årsskiftet,
likaså Kix Halmstad - för och av unga med egna
intellektuella funktionsnedsättningar. Båda är
fristående kulturföreningar inom paraplyorganisationen Vi unga, Studieförbundet
Vuxenskolans ungdomsorganisation.
11 mars anordnades en föreningsträff för ungdomar i hela Halland – en inspirationsdag där
tre nystartade unga föreningar i Halmstad,
Laholm och Varberg deltog för att få idéer,
hjälp, råd och dåd från Vi Ungas representanter.
Redan under våren sökte ungdomarna kulturpeng hos Halmstad Kommun för ett stort dansarrangemang den 29 juni, i samband med
kommunens stora evenemang Tall Ship Races.
Uppträdandet i form av en stor tävling samlade
både svenska och utländska dansare, och allt
planerades och arrangerades helt av ungdomarna själva. Eventet fick mycket positiv uppmärksamhet och lockade hela 800 besökare
under dagen!
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Fartfyllt år, samarbeten och fin utmärkelse
som kulmen
2017 blev därmed ett intensivt år på arrangemangsfronten. Våra dansgrupper medverkade
både i andras evenemang och arrangerade egna.
Under Sportlovet blev det workshops och en
show på Halmstad Arena, i samarbete med
kommunens verksamhet i Andersberg - Skolan
mitt i byn.
I samarbete med Halmstad kommun arrangerades också Dansens dag, tätt följt av Andersbergsfestivalen - lyckade event som engagerade
många av våra dansgrupper som här fick
möjlighet att sprida sin dans på gator och torg
och inspirera andra ungdomar att göra det
samma.
På hösten tog Region Halland kontakt med den
nystartade unga dansföreningen som då fick
uppdrag att arrangera Skapa dans i Falkenberg
den 8 oktober, som även det blev mycket lyckat.
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Året avslutades och förgylldes med en nominering
till Ullbaggeglan 2017 som gick av stapeln i
Leksand den 8 november. Det är Landsbygdsnätverket som delar ut Ullbaggen för de bästa
satsningarna på landsbygden runt om i Sverige
i form av projekt finansierade med EU-medel.
SV Hallands ungdomsprojekt genom LLUH
(Lokalt Ledd Utveckling Halland) 4 Hip Hop
Elements (2011-2013) placerade sig Topp 3
bland de nominerade projekten i kategorin
Ung utveckling på landsbygden. Projektet fick
mycket fin uppmärksamhet för hur man lyckats
engagera ett stort antal unga på landsbygden i
dans, musik och kultur och hur projekttanken
lever vidare och skapar nya och kreativa ringar
på vattnet långt efter att projektet tagit slut.
Hiphop har, mycket tack vare detta projekt
blivit en del av Hallands kulturutbud och
många andra aktörer såsom Region Halland,
Kommunerna och privata aktörer har sett dess
sanna värde och fantastiska potential i arbetet
med att nå och skapa engagemang hos unga.
Kontakter och samarbeten har etablerats.
Projektledaren för 4 Hip Hop Elements - SV:s
verksamhetsutvecklare Kastriot ”Kalle” Morina
och cirkelledaren Elvir Aljicevic fanns på plats
vid prisutdelningen i Leksand och hyllades där
för sina insatser och sitt engagemang.
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Dansstudion Varberg

Sprakande shower

Dansstudion Varberg på
Borgmästaregatan erbjuder
ett brett utbud av dans i
olika genrer till barn som
vuxna, tjejer som killar street och break, showdans,
jazz, modern dans, musikal, orientalisk dans,
balett, babyrytmik, barndans, nybörjar- och
fortsättningsgrupper. Dansstudion vill sprida
dansen till folket men också ute på olika scener,
gator och torg liksom på den traditionella dansscenen.

Dansstudions stora och uppskattade Julshow
hölls 2017 på Teater Halland. Det blev tre så gott
som slutsålda föreställningar med spännande
ljus, filmvisning i entrén, trevligt mingel och
konferencierer som presenterade alla dansarna
och deras koreografier. Showerna är färgstarka
mötesplatser för alla sorts grupper, dansare och
stilar. Den yngste dansaren denna gång var 5 år
och den äldsta 50.

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 eller de stora dansshowerna
som avslutar varje termin på Varbergs Teater
eller annan scen. Barnen, ungdomarna och
de unga vuxna på Dansstudion är engagerade
och anordnar själva uppträdanden, knyter
kontakter samt skapar egna koreografier.

Dansstudion Varberg utökade också sina renodlade kamratgrupper under året. Dessa framträdde bland annat på Kulturhuset Komedianten
under dess 5-års jubileum, på Internationella
kvinnodagen och Dansens dag.
Dans på bygden där barn och ungdomar fått prova
på breakdance i samverkan med Bygdegårdarnas
Riksförbund fortgick under våren i Veddige och
Skällinge.

Kultur – möten, broar och inkludering
Jämställdhetsprojektet JÄMT som rullade i länet
under hela 2017 vände sig till ensamkommande
ungdomar samt nyanlända i åldrarna 15-25 år.
Med projektmedel från Region Halland genomfördes studiecirklar i samtliga kommuner i länet.
I samråd med en genusexpert framtogs studiehandledning och material, som nu finns tillgängligt
på SV Hallands hemsida för andra SV-avdelningar
att ladda ner och använda. Efter studiecirkeln fick
ungdomarna skapa en normkritisk utställning som
ställdes ut på avdelningskontor och bibliotek.
I Falkenberg och Varberg bedrevs inkludering
genom dans för ensamkommande ungdomar i
samarbete med kommunen. Ledare från Dansstudion i Varberg och Halmstad lät ungdomarna
pröva på breakdance och streetdance. Cirklarna
bedrevs på ungdomshänget Centralen i Varberg
och i Gymnasieskolans gymnastikhall i Falkenberg.
Himlekören består av asylsökande och volontärer.
Kören har sitt ursprung i studiecirklar med
språkträning som SV Halland bedrivit i samarbete med Röda Korset. Himlekören uppträdde i
Radio Halland och på Kulturhuset Komedianten
i januari samt på Varbergs torg i juni. Boendet
i Himle stängde på sommaren, men kören har
fortsatt sin verksamhet i SV:s egna lokaler.
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Organisationer
Lantbrukarnas Riksorganisation (LRF), Centerpartiet (C) och Liberalerna (L), är SVs grundorganisationer. 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.
Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Den svenskproducerade maten, och kanske
främst livsmedelsförsörjningen i kristider, stod
i fokus för LRFs kampanjer 2017. Det var också
temat på ett dialogmöte under rubriken ”Finns
det mat när krisen kommer?” med ett hundratal deltagare, som LRF och SV arrangerade på
Munkagårdsgymnasiet i Varberg 25 september.
Dialogen inleddes av Ulf Möller, chef för skogsoch jordbruksfrågor på Swedbank Sverige.
Dialogen var också startskottet för arbetet
i kommungrupperna inför valarbetet 2018.
Äganderätt och vattendirektivet fortsätter
att vara aktuella frågor i lokalavdelningar
och kommungrupper. LRF Halland har 2017
arbetat med ägandefrågor för skog och vatten,
och ny livsmedelsstrategi för Halland. I Laholm
och Halmstad har kommungrupperna lärt sig
mer om sociala medier.
Den 16 mars deltog femtio personer på en informationskväll i Stråvalla med Jon Wessling
från LRF som pratade om dikningsföretag.
Detta ledde till ett flertal studiecirklar i Varberg
och Kungsbacka.

I Falkenberg deltog SV och LRF tillsammans
med Coompanion Halland under Kooperativa
veckan v 47.
Studieförbundet Vuxenskolan har även genomfört valberedningsutbildning och cirkelledarutbildning under 2017. Webbsända seminarier
på aktuella ämnen, (t ex skog, vatten äganderätt)
startades av SV och LRF under hösten 2017,
och finns kvar på webben under rubriken
Engagera dig och påverka, för att användas
som t ex studiematerial.
Under 2017 beviljades SV Halland i samverkan
med LRF Halland projektet Unga Gröna ledare
(Lavatar 2.0) från Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans Fond. Hösten 2017 startade förberedelserna och en grupp om 20 deltagare, 10
män och 10 kvinnor i åldrarna 16-36, valdes ut
för att starta utbildningen i januari 2018. Målet
är att skapa framtidsgrupper och kontaktnät i
vilka yngre målgrupper inom de gröna näringarna känner sig trygga, så att de vågar utvecklas
och engagera sig i samhället och utveckla sitt
entreprenörskap.
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Centerpartiet
Året för Centerpartiet i Halland har haft fokus på
utbildningar inför valet, främst med varierande
utbildningar i kommunikation. Allt från digitala
strategier till skrivarverkstad engagerade tillsammans 72 deltagare. Att planera strategier
inför valåret har också varit en viktig utbildningsinsats vid olika tillfällen. Kyrkovalet som
genomfördes under året hade förberedande
utbildningar för kandidaterna med totalt 50
deltagare på två ställen.
Centerkvinnorna hade cirklar om prioriterade
frågor om Miljö och Mat-närodlad och giftfri.
Kvinnokraftutbildning, föreläsningar med teman
om miljö och kulturarv samt en minimässa
med kvinnokraft har också varit folkbildande
aktiviteter under året.

Sveriges Hembygdsförbund
Mer än hälften av de studiecirklar som hembygdsrörelsen genomför i Halland är bygdeforskning, arkivering, dokumentation, byggnadsvård eller restaurering av kulturmiljön. Detta
bidrar till de nationella SHF:s mål att uppmärksamma, ta tillvara och utveckla kulturmiljöer.
2017 uppmärksammades Folkskolan 175 år och
arbetet med unga och barn fortsätter. Vi har
även sett en trend att andra typer av cirklar
startar i hembygdsrörelsen, verksamhet så som
teater, musik och språk.

Liberalerna
Den stora satsning på utbildningen av framtidsagenter, som Liberalerna, SV Halland och SV
Västra Götaland påbörjade i april 2015 har
utmynnat i sex olika framtidsspaningar som
presenterades på Liberalerna Västs stora träff
sista helgen i januari 2017. Studieförbundet
Vuxenskolan har designat hela utbildningen och
även utbildat fyra stycken kolleger i processledning.
Den 6 maj deltog fyrtio personer från Halland
och Västra Götaland i en valberednings- och
nomineringsutbildning i Göteborg, som SV
Halland genomförde.
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Årets SV stipendium till den hembygdsförening som under föregående år har haft
betydande hjälp av folkbildningen i sin
utveckling tilldelades Unnaryd-Jälluntofta
Hembygdsförening. Föreningen tilldelades
stipendiet bl a för sitt engagemang i arbetet
med bonadsmålningen från Halland i samband
med jubileumsåret 2016. Föreningen har en
hembygdsgård med ett Bonadsmuseum, där det
ges guidade visningar. Hit kommer besökare
från såväl utlandet som hela Sverige. Ett utdrag
ur motiveringen:
”Föreningen får stipendiet för förtjänstfulla
insatser för det sydsvenska bonadsmåleriet på
lokal och nationell nivå.
Dessutom har föreningen arbetat med att ta
fram bygdens lokala historia i andra kulturformer. Ett stort musikverk har skapats, det
blev en sagoberättelse tagen ur sägner och
naturfenomen från trakten. Föreningen har
också välkomnat och bidragit till integreringen
av nyinflyttade på orten och ser dessa som en
resurs som bidrar med positiv påverkan.”

S V

HALLAND

•

VE R KSA M HE TSB E R ÄTT E L SE

SPF seniorerna
SPF Seniorerna är den organisation som SV
har störst verksamhet tillsammans med.
Det handlar om allt från föreningskunskap,
friskvård, hantverk, dans, läs- och res, mobiloch datorkunskap, till kulturprogram i allt
mellan musikunderhållning på äldreboenden
till reseskildringar och historia.
SPF Seniorernas förbundsbeslut att byta hemsida och medlemsregister innebar ett flertal
utbildningsdagar för hemsides- och medlemsregisteransvariga i de 40 SPF-föreningarna
i Halland. Dessa kommer att fortsätta även
under våren 2018.

2 0 1 7

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. På SPF Seniorernas distriktsstämma tilldelades 2017 års stipendium till SPF
Seniorerna Värö-Stråvalla med motiveringen:
”Denna SPF förening har under året visat prov
på stor skicklighet att med studiecirkelns hjälp
engagerat sina medlemmar i ett aktivt folkbildningsarbete. Föreningen har genom sitt strukturerade arbete med planeringsgrupper och föreningsutveckling skapat nya studiecirklar och
kulturarrangemang för det växande medlemsantalet. Hantverk och slöjd har tillsammans
med det breda sång- och musikintresset skapat
en meningsfull fritid för många.”

Släktforskardagarna
Den 26-27 augusti deltog SV på Släktforskardagarna som
hölls i Halmstad. Cirkelledarna och personal från SV
i Halland bemannade den nya SV-montern, och mötte
där ca 5000 besökare och släktforskningsfantaster, samtidigt som de fick chansen att gå på en mängd intressanta
föreläsningar och seminarier. Ewa Nilsson, författare till
boken ”Vägen till dina rötter” som är en mycket populär
grundbok för kurser, var med i montern på lördagen.

Integration i förening
Under 2017 fortsatte projektet Integration i
förening i hela Halland, finansierat av Region
Halland. Inom ramen för projektet kontaktades
föreningar med anknytning till SV, i alla kommuner, med en inbjudan till att medverka vid
mässor för att möta nyanlända och introducera
dem till föreningslivet, vilka genomfördes i
Varberg och Halmstad i maj och i Hylte och
Falkenberg i september 2017. Kungsbacka och
Laholm var först ut i november 2016. Sammanlagt fick 297 föreningar inbjudan till mässorna i
samtliga kommuner i Halland. Om svar uteblev
tog integrationskoordinatorerna kontakt med
föreningen för att delge mer information.

Närmare 25%, eller 68 föreningar, samt närmare
700 nyanlända deltog på mässorna i Halland.
Integrationskoordinatorerna nådde också långt
många fler med information i samband med besök i SVs egna grupper för Svenska från dag ett
och Vardagssvenska, på boenden och hos SFI.
Efter mässorna har studiecirklar startat över hela
länet med nyanlända deltagare, t ex Ny i politiken,
konstcirklar, datakunskap. Vi har haft både
cirkelledarutbildningar och volontärutbildningar
där flera av de föreningar som var med på
mässorna deltagit.
Citat från integrationskoordinator Rana:
”Bästa metoden att integreras är att träffa
någon med samma intresse.”
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Hurra för våra Cirkelledare!
2017 var året när SV firade 50-års jubileum och med det bestämde vi oss för att med pompa
och ståt fira alla våra cirkelledare i Halland. Cirkelledarna är så otroligt viktiga och värdefulla för oss, det är runt dessa fantastiska människor och eldsjälar som vår färgstarka och
varierade verksamhet snurrar och spirar. Detta ville vi uppmärksamma ordentligt under 2017.
Megafest på Falkenberg Strandbad
Den 1 oktober bjöd vi därför in till en festlig lunch
för nära 100 cirkelledare med underhållning
och prisutdelning på vackra Falkenberg Strandbad. Temat för eftermiddagen gick i hattens
tecken, så många av våra cirkelledare kom till
festen iklädd sin favorithatt, vilket skapade en
härlig och glad stämning.
Personalen på SV Halland hade tränat in en dans
med specialskriven hyllningssång till alla
cirkelledare som framfördes iklädda
glittriga guldhattar, vilket
uppskattades
av gästerna.
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Alla som deltog i festen tilldelas handmålade
personliga namnbrickor och fick tillfälle att
träffas och mingla tillsammans. Eftermiddagen
bjöd på smaklig buffé, musik, orientalisk dans
samt en inspirerande föreläsning av Ulrika
Ahlkvist som berättade om hur vi kan få våra
fascinerande hjärnor att fortsätta blomstra hela
livet. Avslutningsvis tilldelades cirkelledarpriser
för uppmärksammade aktiviteter under 2017.
Det blev en eftermiddag att minnas och vi fick
chans att hylla våra cirkelledare!
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Cirkelledaren – i cirkelns mitt
Rollen som cirkelledare handlar om att lotsa
deltagarna i cirkelgruppen till ny kunskap och
till gemenskap. I cirkeln lär man sig lika mycket
om varandras erfarenheter och frågor som av
studiematerialet och ledaren. Klimatet behöver
därför vara tillåtande och öppet.
Om studiecirkeln är navet som Studieförbundet
Vuxenskolan snurrar kring – så är det cirkelledaren som tillsammans med sin grupp i sin
tur påverkar hur cirkeln sedan utvecklar sig.
Cirkelledaren är helt enkelt otroligt viktig för
hur cirkeln fortskrider och utvecklas, för att
skapa tillit och trygghet i gruppen, så att alla
blir delaktiga. Ju mer delaktighet och känsla
av att både kunna och vilja dela med sig, desto
bättre kvalité och resultat brukar det bli i cirkelarbetet, det är vår erfarenhet.

Studiecirkeln – en egen pedagogisk form
Att delta i en studiecirkel är fritt och frivilligt,
det bygger på människors egna initiativ och
motivation för att lära och mötas. Det handlar
om att gemensamt vilja utvecklas och utmanas.
I en cirkel ges utrymme för samtal om viktiga
saker. Både det som rör vårt valda ämne, men
också om sådant som händer omkring oss.
Kanske är det i en hantverkscirkel som vi får
utrymme för vissa av de svåraste frågorna –
utan krav på att lösa dem. Vi kan mötas och
samtala och kanske får vi nya insikter som
leder oss vidare. Det är det som är folkbildning.
Förutom ny kunskap är bättre självförtroende
ofta en effekt av att delta i studiecirklar - det
uppstår i att man i cirkeln blir sedd, hörd och
respekterad för den man är.
Inte konstigt att våra cirkelledare är så viktiga
för oss!

Asyl och nyanlända
Uppdraget från staten att bedriva Svenska
från dag 1 samt Vardagssvenska fortlöpte
under 2017 i samma omfattning som tidigare.
I Halland gjorde Migrationsverket förändringar
så att boendet i Spenshult allt mer blev huvudorten för de asylsökande att bo och vistas på.
Det medförde att SV successivt flyttade verksamheten mot Spenshult medan vi slutförde
arbetet på boendena i Varberg och Falkenberg.
Även de som hade eget boende i Hylte omfattades av vår verksamhet.
Det är med stor glädje som vi kan stoltsera
med att SV Halland nådde 395 personer genom
detta introduktionsarbete till det svenska
språket och samhället.
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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

Förtroendevalda

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

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.

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 1780 cirkelledare och kulturarbetare är
mycket viktiga för oss och vi arbetar för att
stärka deras roll inom SV Halland.

Styrelsens ledamöter:
Ordförande

Niclas Erlandsson

Vice ordf

Helén Andersson

Övr ledamöter
Inga-Lill Kihlberg, Sven-Anders Svensson,
Claes Åkerberg, Maria Bronelius,
Tore Holmefalk (Centerpartiet),
Annika Arnesson (LRF),
Olav Magnusson (Liberalerna),
Åke Persson (SPF) adj

Revisorer:
Lena Olofsdotter, Gösta Gustafsson och
auktoriserad revisor Jan-Ove Bengtsson.

Valberedning:
Gunnel Bengtsson, Cecilia Bengtsson, Emma
Gröndahl, Jenny Axelsson, Lars Fagerström
och ordförande Monica Carlsson.
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Personal

Kvalitetsarbetet

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. Vi har under
året varit 21 tjänstemän samt tre projektanställda.

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

Sveriges bästa arbetsplats
Arbetet med att bli Sveriges bästa arbetsplats
senast 2019 startade under 2016. Genom att
delta i Great Place To Works undersökningar
och utvecklingsarbete så har vi lyckats erhålla
certifikatet för en ”great place to work”. Det
innebär att vi med marginal uppfyller de krav som
ställs på SV som arbetsgivare samt att vi anses
bedriva ett utvecklingsarbete tillsammans med
personal och styrelse som på sikt kan ranka oss
som någon av de mest attraktiva arbetsplatserna
i Sverige. Utifrån det första årets mätresultat så
har vi lyckats förbättra oss på flera punkter till
2017 och tagit fram en Culture Audit som vi fått
mycket beröm för.

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
uppfattar om oss och vårt arbete. Deras synpunkter tillsammans med avvikelsehantering,
SVs nationella ledningssystem och ledningens
genomgång är bärande faktorer i vårt förbättringsarbete.
2017 så blev Halmstad föremål för den interna
genomlysningen som SV förbundet gör. Minst
5% av den totala verksamheten ska genomlysas
årligen. Halmstad kunde uppvisa mycket
god ordning bland alla sina studiecirklar och
kulturarrangemang och endast ett fåtal studietimmar ströks av genomlysaren.
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Verksamhetsstatistik
2016
STUDIECIRKLAR

TIMMAR

2017
UNIKA
DELT.

ARR

STUDIECIRKLAR

TIMMAR

UNIKA
DELT.

ARR

Falkenberg

337

10506

1939

281

415

14267

2219

264

Halmstad

655

22469

2786

350

722

25114

2933

282

63

1478

464

78

74

1559

415

82

Kungsbacka

338

10090

1674

537

383

11006

1915

351

Lahom

129

3500

657

239

145

3720

776

209

Varberg

520

15266

2529

365

569

15553

2862

341

2042

63309

9717

1850

2308

71219

10614

1529

Hylte

Totalt:

2016
STUDIECIRKLAR

20

TIMMAR

2017
UNIKA
DELT.

ARR

STUDIECIRKLAR

TIMMAR

UNIKA
DELT.

ARR

Kultur

346

19455

1250

164

431

24402

1479

166

MBSS

151

3119

824

394

234

4194

1015

255

Organisationer

741

19576

4008

1135

816

20638

4537

1019

Studieprogram

495

9254

3173

24

532

10025

3236

12

Övrigt

299

11492

1360

71

294

11876

1221

29

Totalt:

2032

62896

9717

1788

2307

71135

10614

1481
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Resultaträkning
Avdelning SV Halland 802460-2990

170101-171231

160101-161231

Kontogrupp

Verksamhetens intäkter

Not

30

Deltagarintäkter

2

5 986 739

5 821 426

31-33

Bidrag

1

17 881 885

17 111 675

34-39

Övriga intäkter

2 907 706

1 347 376

26 776 330

24 280 477

6 138 126

5 662 944

Summa intäkter
Verksamhetens kostnader
40-49

Material o externa verksamhetstj

50-52

Lokal, inv, fastighet

931 755

777 329

54-55

Förbrukninv, reparationer, frakter

349 092

334 151

56-58

Resekostnader

280 810

213 329

59

Marknadsföring

777 650

978 471

60-68

Kontorskostn o övr ext tjänster

1 775 916

1 523 650

69

Övriga externa kostnader

33 572

27 225

70-77

Personalkostnader

3

15 301 779

13 842 802

79

Poster av engångskaraktär

78

Avskrivningar enl plan

4

501 243

525 650

26 089 943

23 885 551

686 387

394 926

67

291

686 454

395 217

686 454

395 217

11 469 794

10 514 435

Kommunbidrag

2 534 778

2 146 549

Regionbidrag

2 947 944

1 990 362

Övriga bidrag

929 369

2 460 329

17 881 885

17 111 675

Summa kostnader
Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella poster
82-84

Finansnetto
Resultat efter finansiella poster

88

Bokslutsdispositioner
Årets resultat

Noter:
Not 1

Bidrag
Statsbidrag

Summa
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Balansräkning
Avdelning SV Halland 802460-2990

Not

2017-12-31

2016-12-31

806 468

1 123 569

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Byggn o fast egendom
Maskiner och inventarier

4

Långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

0

806 468

1 123 569

465 305

510 259

73 770

121 712

Förutb kostn o uppl intäkt

1 262 154

1 179 580

Likvida medel

6 977 527

6 077 180

Summa omsättningstillgångar

8 778 756

7 888 731

SUMMA TILLGÅNGAR

9 585 224

9 012 300

686 454

395 217

6 293 323

5 898 106

6 979 777

6 293 323

502 799

805 663

1 107 157

894 630

995 491

1 018 684

9 585 224

9 012 300

Beviljad checkräkningskredit

0

0

Ansvarsförbindelser

0

0

Ställda panter

0

0

Omsättningstillgångar

Lager
Kundfordringar
Kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Eget kapital
Årets resultat
Balanserat ö- underskott
Fonder
Ack överavskrivningar

Summa eget kapital
Långfristiga skulder

Utnyttjad checkräkn kredit
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Övr kortfristiga skulder
Uppl kostn förutbet intäkt
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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SV Halland
Org nr 802460-2990

NOTER
Redovisningsprinciper
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Tillgångar, avsättningar
och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Intäktsredovisning
Bidrag intäktsredovisas i den period som bidraget avser. Om bidraget är till för att täcka specifika kostnader, sker
intäktsredovisning på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsett att täcka.
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Bidrag bruttoredovisas vilket innebär att inga bidrag nettoredovisas mot kostnader.
Deltagarintäkter periodiseras över den period arrangemanget pågår.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar.
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.
Inventarier
Datorer

Antal år
5
3

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande, kostnadsförs i takt med att de anställda
utför tjänster.							
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda, redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 1

Bidrag
Statsbidrag
Kommunbidrag
Regionbidrag
Övriga bidrag

Not 2

2016
10
2
1
2

514
146
990
460

435
549
362
329

Nettoomsättning		
Deltagarintäkter
Medlemsavgifter
Övrig nettoomsättning

Not 3

2017
11 469 794
2 534 778
2 947 944
929 369
5 986 739
0
2 907 706

5 821 426
1 700
1 347 376

26,53

27,04

Medelantal anställda
Medelantal anställda har varit

Anställda som under året tjänat mindre än ett halvt prisbasbelopp har inte räknats med.
Not 4

Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Anskaffat under året
Utg ack anskaffningsvärden

6 051 463
184 142
6 235 605

5 590 032
461 431
6 051 463

4 927 894
501 243
5 429 137

4 402 244
525 650
4 927 894

806 468

1 123 569

73%

70%

11 924

10 703

Ackumulerade avskrivningar enlig plan
Vid årets början
Årets avskrivning
Utg ack avskrivningar
Utgående redovisat värde
Not 5

Definition av nyckeltal
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutning.
Antal unika deltagare i studiecirkel- och
annan folkbildningsverksamhet

Nyckeltalet avser arrangemangstyp folkbildning och verksamhetsformerna studiecirkel och annan
folkbildningsverksamhet.
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Resultatrapport 2017-12-31			
Folkbildningsverksamhet

DISTRIKT/AVDELNING Halland

Kontogrupp Verksamhetens intäkter
30

Deltagarintäkter

31-34

Bidrag

35-39

Övriga intäkter

Summa intäkter

2 0 1 7

Bilaga 1
Annan verksamhet

Not
5 986 739
1

17 881 885
2 196 406

711 300

26 065 030

711 300

5 428 674

709 452

Verksamhetens kostnader
40-49

Material o externa verksamhetstj

50-52

Lokal, inv, fastighet

931 755

54-55

Förbrukninv, reparationer, frakter

349 092

56-58

Resekostnader

280 810

59

Marknadsföring

777 650

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

1 775 916
33 572
15 301 779
501 243

25 380 491

709 452

684 539

1 848

Noter:
Not 1

Bidrag
Statsbidrag
Kommunbidrag

2 534 778

Regionbidrag

2 947 944

Övriga bidrag

929 369

Summa
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11 469 794

17 881 885
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