Starta verksamhet med
SV Östergötland

Plats för utveckling

Studieförbundet Vuxenskolan är
LRFs studieförbund

Mycket av en LRF-avdelnings verksamhet kan genomföras tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.
När verksamhet genomförs tillsammans med SV, så rapporteras den som folkbildningsverksamhet till kommun, region och stat. Detta kan ge ett ekonomiskt stöd för gemensam utveckling. Exempel på verksamhet att samarbeta kring: Föreläsningar, filmvisningar, fältvandringar, politiska möten, styrelseutbildningar, underhållning som musik

SV vill vara den naturliga och självklara samarbetspartnern då ni utbildar medlemmar,
förtroendevalda och ledare. SV är ett stöd för pedagogisk och organisatorisk utveckling,
ett verktyg som underlättar för er i föreningen och erbjuder cirklar inom flera områden.
Hör av dig, så planerar vi tillsammans!

Covid19, nu ger vi grönt ljus med försiktighet!
Efter sommaren har vi bedömt nuläget kring rådande pandemi, och kan efter det öppna
upp vår verksamhet med försiktighet då vi följer Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar. Vi fortsätter gärna också med folkbildning digitalt eller på distans, och de grupper
som kan träffas med fördel utomhus. Allt sker i samråd med cirkelledaren.med våra le-
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Sid

Bli Digital
En digital studiecirkel för dig som vill genomföra videomöten, digitala utbildningar
och verksamhet på nätet.
Bli Digital är en studiecirkel på distans som
genomförs i valfritt verktyg för videomöten.

Föreningsboxen

Målgrupp är föreningsaktiva som önskar genomföra verksamhet på digitala plattformar.
Det kan handla om mindre planerings- eller
arbetsmöten eller lite större styrelsemöten.

Här hittar du alla Studieförbundet Vuxenskolans erbjudanden till dig som förening. I
boxen har vi samlat information, utbildningar och verktyg, guider och mallar.

Cirkelledaren behöver god kännedom om att
leda grupper på distans och med fördel kan
två personer hjälpas åt att leda träffarna om
gruppen är större än 6-7 personer.

Grundmaterial: För dig som vill starta en
förening, nyss blivit medlem eller fått ett styrelseuppdrag i en ideell förening. Du kan gå
igenom materialet på egen hand men det ger
naturligtvis mer att starta en studiecirkel
kring det.

Deltagarna behöver ingen tidigare erfarenhet
av digitala möten, men det är bra med grundläggande datakunskaper.

Verktygslådan: För dig som redan har föreningskunskap men önskar hjälp att komma
vidare finns verktygslådan!
Mallar och annat stöd: Ibland kan man
känna sig ensam i sitt föreningsarbete. Då
kan olika ifyllbara mallar för olika möten,
guider och checklistor vara till hjälp.

Utbilda din styrelse – genomför gärna
”förtroendevald i LRF” på egen hand eller
som studiecirkel www.sv.se/
foreningsutveckling/lrf/studiematerial/
fortroendevald-i-lrf/

Detta är en studiecirkel för styrelser i LRF:s
lokalavdelningar som bygger på webbutbildningen ”Förtroendevald” och boken ”I Förening – en handbok för praktiskt föreningsarbete.

Studiecirkel på en plats eller online?
En studiecirkel för att gå igenom materialet
och diskutera tillsammans med andra som är
nya i föreningslivet är en bra start. SV hjälper
till med detta! Och finns inte tillräckligt med
deltagare där du bor kan du självklart även
vara med på distans. Kontakta SV om du har
frågor om detta.

SV är en resurs för LRF på alla nivåer
Studieförbundet Vuxenskalan kan anordna utbildningar och cirklar inom
flera olika ämnesområden:
•

- hjälper till att stärka er
lokalavdel ning, ger tips om bra
mötesteknik, valberedning mm

•

Fastighetsjuridik, markägarens
rättigheter och skyldigheter

•

För din personliga utveckling eller
bara för nöjes skull.

Föreningsboxens material och olika delar
hittar du på
www.sv.se/foreningsutveckling/
foreningsboxen/

3

Mersmak röjning är ett projekt inom
Säker Skog som finansieras genom
Landsbygdsprogrammet. Tillsammans
med Skogsägarföreningarna och LRF
vill vi uppmuntra dig som skogsägare att
röja din skog.
OBS Kostnadsfri utbildning!
Vi erbjuder skogsägare en utbildning i flera
steg
Lär dig mer om
- När, var och hur man ska röja
- Anpassningar till ändrat klimat
- Hur mångfalden i skogen kan ökas
- Att forma skogen mot egna mål
-Skogens möjligheter i klimat- och
hållbarhetsfrågorna
- Beställarkompetens, att anlita röjningshjälp
- Utrustning och teknik
———————————————————————————
1. Upptaktsträff
2. Kvällsträff kring teori och utrustning
3. Butikskväll
4. Stor skogsdag
Vid upptaktsträffarna beslutas datum och tid för
efterföljande träffar.
Information om orter, datum och tid för de olika
träffarna kommer kontinuerligt att läggas upp SVs
hemsida www.sv.se/ostergotland menyval För föreningar och LRF
Får du mersmak?
Vill du efter MERSMAK röjning fördjupa
dina kunskaper har du möjlighet att ta röjsågskort. Cirklar inom detta hittar du
också på SVs hemsida.
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Senaste nytt om MERSMAK röjning!
Med anledning av Coronaviruset är alla
aktiviteter fortsatt vilande året ut och
projektet är därför förlängt med ett år
t o m 2022.
Vi återkommer under våren 2021 med
plats och datum för redan planerade
träffar.
Information kommer skickas till anmälda och visas på SV Östergötlands
hemsida.
Planen är att under våren 2022 även
påbörja MERSMAK röjning i Norrköpings och Mjölby VO.
Hälsningar
Håkan Jansson,
MERSMAK röjning Östergötland

Tips på studiecirklar!
Så jobbar du säkrare!
Handen på hjärtat, när drog du efter andan
senast och tänkte att ’där hade jag tur’. Och
vad har du ärligt talat gjort för att det inte ska
hända igen?

Motorsågskörkort A+B
Lär dig sköta och hantera motorsågen på ett
säkert och effektivt sätt.
Omfattar de kunskaper som krävs för att klara
proven för Motorsågskörkort A+B

Nyhet!
Motorsågskörkort nivå C
Motorsågskörkort nivå C är för dig som har
minst 80 timmars erfarenhet i skogen samt
A+B körkort.
Utbildningen syftar till att ge kunskap vid
svåra och riskfyllda arbeten i samband med
skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nedtagning av fastfällda träd och tillvaratagande
av vindfällda träd.
Röjsågskörkort RA + RB
Lär dig sköta och hantera röjsågen på ett säkert och effektivt sätt. Omfattar de kunskaper
som krävs för att klara proven för Röjsågskörkort RA+RB. Läs mer på www.sakerskog.se
Jägarexamen
Studiecirkeln är en fullständig Jägarexamen
och innefattar teori och skytte.
Du får kunskap om viltet med artkännedom,
jakten, vapen, hundar och etik som ger dig de
bästa förutsättningarna för att bli en ansvarsfull jägare.
Sv anordnar även cirklar och kurser
inom andra områden än de gröna näringarna. På alla dessa kurser har medlemmar i LRF 10% rabatt. (Uppge att
du är medlem i LRF vid anmälan.)

Stora djur, rejäla maskiner, väldiga krafter.
Lägg därtill ensamarbete under långa dagar,
där en mängd olika moment ska hinnas med.
Inte sällan med bostad och familj i närheten
av arbetsplatsen. Som lantbrukare arbetar du
i Sveriges bästa, men också mest olycksdrabbade yrke. Så glöm inte att fråga dig själv, är
du säker?
Webbutbildning och checklistor hjälper dig
att hitta och åtgärda risker på gården.
När det lugnat ned sig med skörd och höstbruk, ta en stund och gå igenom den kostnadsfria webbutbildningen för lantbrukare
om arbetsmiljö och säkerhet. Du hittar den
på www.ardusaker.se. Där finns också checklistor för olika produktionsinriktningar, som
hjälper dig att hitta risker och göra en plan
för hur de ska åtgärdas.

Fårhållning och lammproduktion
Studiecirkeln innehåller råd och tips om fårskötsel och lammproduktion.
Optimal slaktlammsproduktion
Studiecirkel för de som vill optimera sin
slaktlammsproduktion. Den kräver förkunskaper såsom någon form av grundkurs i
lammproduktion eller att man hållit på med
slaktlammsproduktion under många år.
I samarbete med Östgötalamm .

Mer studiematerial från SV
• Den offentliga måltiden
• Hitta Historien i din hembygd
• Miljöhusesyn
• I förening; praktiskt föreningsarbete
• Valberedning
• Kreativa & demokratiska möten
• När andra vill ta över din mark
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Folkbildning om skogen.
Skog är den vanligaste näringsverksamheten bland LRFs medlemmar. SV erbjuder därför många möjligheter att delta i
studiecirkel eller andra arrangemang
inom dessa områden.
Här tipsar SV och LRF om aktuella kurser och studiematerial.

Skogskunskap med LRF
Skogen är en viktig del i många enskilda
företag. Den behöver brukas lönsamt,
hållbart och ansvarsfullt. Webbutbildningen www.skogskunskap.se innehåller
mycket värdefull kunskap om skog och är
öppen för självstudier.
Delta i studiecirkel med filmavsnitt om
skogsskötsel, äganderätt, mål och strategier för skogsbruk.
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Skogens vatten –
en resurs för skogsägarna
Studiesatsningen Skogens Vatten har tagits fram
av Skogsägarföreningarna och Studieförbundet
Vuxenskolan. Ett gediget material att använda i
studiecirklar om vattenhänsyn och planering i
skogen.
Skogsägare roas, lär nytt och stimuleras till att
utforma bra vattenhänsyn. Studiecirkeln kompletteras med inspirationsträffar, fältvandringar,
filmer och lokala demoslingor, där ni i fält kan
studera olika förutsättningar och åtgärder.
Skogens vatten finns även på nätet.
www.skogensvatten.se

Studiecirklarna i Skogskunskap och skogens
vatten kan genomföras fysiskt i grupp eller på
distans.
Kontakta SV för samordning och tips på digital struktur.

TA HAND OM DINA DIKEN
Gå en studiecirkel om diken
Lär dig mer om god förvaltning och underhåll av diken!
Aktiv förvaltning och underhåll av enskilda och samfällda diken.
Hur får vi igång en styrelse i ett insomnat markavvattningsföretag?
Hur bör vårt - öppna eller rörlagda - dike skötas på bästa sätt?
Vilken teknik är lämpligas för underhåll vid olika förhållanden, och närpå året är underhåll
lämpligast att utföras?
Hur ska vi hantera förändrade förhållanden i området, som påverkar diket? Till exempel vägar,
hårdgjorda ytor, dagvatten m.m.
Vad gör jag när grannen nedströms inte vill underhålla diket?

Innehållet utgår från en studievägledning, filmer och annat kursmaterial - men anpassas efter
cirkeldeltagarnas intresse och behov. Cirklarna finansieras genom EU:s landsbygdsprogram och
är kostnadsfria för deltagarna.
Studiecirklarna riktar sig framförallt till dig som är lantbruks- eller hästföretagare, anställd maskinförare på jordbruksföretag eller maskinstation, eller på annat vis är aktiv inom de gröna näringarna (till exempel entreprenör inom täckdikning och underhåll av diken) eller markägare
med jordbruksmark.
Kontaktperson på SV Östergötland Anna Eriksson 070-323 56 74 anna.eriksson@sv.se
eller projektledare Rune Hallgren hallgrenrune.mon@gmail.com 073-9584668
Läs mer och gör din intresseanmälan på www.sv.se/vatten
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Ny studiecirkel om beredskap
Under de senaste åren har en rad naturskador som skogsbränder, översvämningar och inte minst torkan under 2018
aktualiserat behovet av beredskap på våra gårdar. Vilken kompetens och organisation har vi lokalt vid kris? Hur väl
rustade är vi för brand, storm eller vattenflöden? Hur ser samhällets ansvar ut och vad förväntas vi hantera på gården eller i lokal samverkan?
Denna studiecirkel syftar till att samlas lokalt och diskutera olika scenarios. Att inventera vilka resurser som finns på
gårdsnivå samt bygga upp kontakter och skapa kommunikationsvägar. Allt för att skapa en ökad beredskap för naturskador.

Omfattning
Studiematerialet föreslår tre träffar med förslag på extra möten.
Uppstartsträff: Förslag till upplägg av ett gemensamt möte i samverkan med LRFs kommungrupp, räddningstjänst
och inbjudna gäster
Träff 1: Beredskap på gårdsnivå
Träff 2: Lokal samverkan
Träff 3: Gården och samhället
Målgrupp

Studiecirkel om beredskap
Under de senaste åren har en rad naturskador som skogsbränder, översvämningar och inte minst torkan under
2018 aktualiserat behovet av beredskap på våra gårdar. Vilken kompetens och organisation har vi lokalt vid kris?
Hur väl rustade är vi för brand, storm eller vattenflöden? Hur ser samhällets ansvar ut och vad förväntas vi hantera på gården eller i lokal samverkan?
Denna studiecirkel syftar till att samlas lokalt och diskutera olika scenarios. Att inventera vilka resurser som finns
på gårdsnivå samt bygga upp kontakter och skapa kommunikationsvägar. Allt för att skapa en ökad beredskap för
naturskador.

Omfattning
Studiematerialet föreslår tre träffar med förslag på extra möten.
Uppstartsträff: Förslag till upplägg av ett gemensamt möte i samverkan med LRFs kommungrupp, räddningstjänst
och inbjudna gäster
Träff 1: Beredskap på gårdsnivå
Träff 2: Lokal samverkan
Träff 3: Gården och samhället
Målgrupp
LRFs lokalavdelningar i samverkan med LRFs kommungrupp och region.
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SVs Verksamhetsformer
Studiecirkel - En grupp som tillsammans
vill lära sig mer om något ämne. Ni träffas
minst tre gånger, under sammanlagt 9 studietimmar och är minst tre personer.
Fysisk, halvdistans eller heldistans.
Annan Folkbildning - Workshop, eller
utbildning, vid enstaka tillfälle, helg. Fysisk,
halvdistans eller heldistans.
Kulturarrangemang - föreläsning, musik, konst och film, ett framförande inför
publik
Samverkan kan ske genom våra tre verksamhetsformer.
Vår verksamhet stöds av statliga medel och
rapportering följs upp via Folkbildningsrådet.
E-listor
Inom Sv satsar vi sedan några år tillbaka på
att övergå till elektroniska närvarolistor.
Dels sparar vi på miljön, dels förenklar det
cirkelledarens rapportering av närvaro till
oss.
Fördelar med e-lista:
- Det blir inga papper att hålla reda på, enkelt och snabbt sker avrapportering via dator, mobil eller surfplatta.
- Med e-lista kan cirkelledaren själv skriva
in nya deltagare på en cirkel
- Slippa hålla i minnet när det är dags att
skicka in listan
- Slippa ordna kuvert, frimärken eller att ta
sig till postlåda för att få iväg listan.

Kallelser via mail
Sedan ett antal år erbjuder vi möjligheten
för deltagare att få kallelse via mail och vi
uppmuntrar detta för att spara på miljön.
Cirkel på distans
SV erbjuder möjligheten att bedriva cirkel/
utbildning på distans eller halvdistans.
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Kontaktuppgifter
Anna Eriksson
Verksamhetsansvarig
Lokal Kraft
0123-77 39 33
070-323 56 74
anna.eriksson@sv.se
www.sv.se/ostergotland
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SV Östergötland

