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Tillsammans folkbildar vi Skåne
Med 2019 i ryggen känns det verkligen så, att vi faktiskt folkbildar Skåne!
Vi såväl startade upp, genomförde och avslutade flera spännande och
folkbildande verksamheter som nådde ut över stora delar av Skåne. Och vi
gjorde det tillsammans med många andra. Precis så som folkbildning ska
bedrivas.
Åsa Björk, region chef

Jag tänker i det avseende framför allt på Skåneveckan för psykisk hälsa som firade 10 år, med ett
rekordår. Aldrig tidigare har veckan genomfört så många arrangemang på så många olika platser
med så många skilda samarbeten. Vi är enormt stolta över att kunna möta upp Region Skånes förväntningar på oss om att nå ut brett över hela Skåne.
Men jag tänker också på utvecklingsprojekt som, Nytt jobb i nytt land och Change for life, som fick
luft under vingarna, där det nu finns utbildade cirkelledare och där studiecirklar regelbundet poppar upp på många håll i Skåne. Så viktigt och så roligt att se.
Och jag tänker på vårt nya treåriga Arvsfondsprojekt, Berättarverkstad Deluxe som vi fick beviljat
i slutet av året och som vi genomför i samarbete med sex skånska kommuner och flera funktionsrättsorganisationer. Folkbildning när den är som bäst, vill jag påstå.
Genom att vi bedriver verksamhet i Skånes alla kommuner skapar vi en demokratisk infrastruktur
i hela regionen med platser för människor att utvecklas, lära och växa tillsammans. Såväl i de stora
städerna, på de mindre orterna som på landsbygden. Det ser jag som en styrka hos Studieförbundet
Vuxenskolan.
Vi som studieförbund vill vara den självklara samarbetspartnern för att utbilda medlemmar, förtroendevalda och ledare hos våra samarbetsorganisationer. Men vi vill också vara en attraktiv samarbetspart för Skånes kommuner och Region Skåne i att tillsammans tackla de många hållbarhetsutmaningar vi står inför. Vi vet att vi har ett starkt erbjudande för idéburen-offentlig samverkan.
Det kommer du som läser den här verksamhetsberättelsen att förstå.
Det är med en stark känsla av att varje dag folkbilda Skåne som jag, mina medarbetare, våra förtroendevalda och våra samarbetspartners, tar oss an vårt uppdrag. Vi ser att det vi gör bidrar till ett
hållbart samhälle, inte minst socialt och demokratiskt.
Läs gärna om vad vi genomförde 2019 och tveka inte att kontakta oss 2020 för att få stöd i utbildningar, processledning och publika arrangemang.

Lund den 10 mars 2020
Styrelse och personal
SV:s Regionförbund i Skåne
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SVs Regionförbund i Skåne
– Syfte enligt stadgar § 1
SV:s regionförbund i Skåne är en ideell förening som har till uppgift att för sina medlemmar och i
enlighet med SV:s stadgar och program, samordna den regionala verksamheten för Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne, samt svara för kontakter med Region Skåne samt regionala
myndigheter, organisationer och institutioner.
SV:s regionförbund i Skåne ska på ett effektivt sätt och i enlighet med av anslagsgivarna och SV
uppställda kriterier använda de samhällsmedel som ställs till verksamhetens förfogande. SV:s
regionförbund i Skåne ska stödja SV-avdelningarnas utvecklingsarbete. SV:s regionförbund i
Skåne har också till uppgift att stödja SV:s grund-, medlems- och samverkande organisationer på
regional nivå.

SV:s 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.

SV:s vision
SV:s 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 möjlighet att växa.
SV är den mest pådrivande och engagerande lokala kraften för utveckling
av föreningsliv, kultur och samhälle.
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SV regionförbundet i Skånes verksamhet
Region Skåne
SV Skåne får årligen verksamhetsbidrag från
Region Skåne med syfte att främja vår regionala verksamhet. SV Skåne har i uppdrag
från SV-avdelningarna i Skåne att svara för
kontakterna med Region Skåne. Det gör vi
bland annat genom regelbundna dialogmöten,
deltagande i arbetsgrupper, medverkan på regionala konferenser och mötesplatser, men
också genom de två IOP:er SV Skåne har ingått
med Region Skåne. SV:s förmåga att nå ut brett
i Skåne samt vår roll att stärka och utveckla demokratin är uppskattad.
Sedan 2016 finns, som första region i landet, en
överenskommelse mellan folkbildningen i
Skåne och Region Skåne avseende bildningsoch utbildningsverksamhet. Överenskommelsen synliggör folkbildningens roll i den regionala utvecklingen och har sin grund i civilsamhällets ökade betydelse i samhällsutvecklingen.
SV Skåne har deltagit i flera regionala konferenser och mötesplatser under året. Bland dessa
kan nämnas Regionalt forum, som är en årlig
mötesplats för utvecklingsaktörer och arrangeras av Region Skåne tillsammans med Nätverket Idéburen Sektor Skåne. Vi deltog också
i Skånes kulturparlament, som är en stor mötesplats för kulturaktörer i regionen, som arrangeras av Region Skåne. Konferensen blev en
första samling kring arbetet med att ta fram en
ny Regional kulturplan, en plan som går ut på
remiss under tidig vår 2020. Vi deltog också i
Region Skånes dialogmöte inför remissrundan
för den kommande Regionala utvecklingsstrategin. SV Skåne avser att lämna remissvar i
inledningen av 2020.
SISAM
SV Skåne är representerade i SISAMs (Skånes
Studieförbund i Samverkan) styrelse och har
medverkat i verksamhetsplanering, budgetarbete och uppföljning av SISAMs verksamhet. Den 19 november anordnade SISAM
en halvdagskonferens i syfte att lyfta det ökade
digitala utanförskapet. Konferensen var ett
önskemål från Region Skåne för att kartlägga
vilka digitala behov det finns i regionen och
hur studieförbunden bör arbete med dessa. SV
ingår i den arbetsgrupp som skapades, med
uppgift att vara länken och kontakten med
regionen inom just detta område.

Passion för livet
Sedan 2018 har SV Skåne ett IOP tecknat med
Region Skåne avseende Passion för livet. Den
långsiktighet som detta avtal innebär har möjliggjort en satsning på ytterligare två målgrupper, utöver seniorer. Dessa är nyanlända
(Change for life) och ungdomar/vuxna (More
to life).
Under våren har en av våra utbildade handledare i Passion för livet marknadsfört satsningen i södra Skåne och Malmö stad är intresserade av att implementera konceptet på sina
mötesplatser för seniorer hösten 2020.
Change for life
I januari höll vi en informationsträff om konceptet Change for life för intresserade cirkelledare. 7 personer deltog i efterföljande cirkelledarutbildning. Utbildningen hölls av instruktören Zyrafete Ramosaj. I Malmö har
cirklar kommit igång inom ramen för det särskilda folkbildningsprojektet ”Motiverade insatser för utrikesfödda kvinnor”.
Det frukostseminarium om ”Change for life”
som vi höll i höstas blev mycket uppskattat
och resulterade i lokala informationsträffar
om satsningen i Lund, Helsingborg och
Simrishamn/Tomelilla.

Zyrafete Ramosaj & Emilia Fisal föreläser
om ”Change for life” på SV i Helsingborg.

More to life
More to life var till en början tänkt att bygga
på samma koncept som Passion för livet, men
rikta sig till ungdomar/unga vuxna. Efter vissa utmaningar att hitta rätt forum som tilltalade dagens unga, så fick vi tänka om och
More to life har utvecklats tillsammans med
vårt nya postkodfinansierade projekt ”Designjam”.
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Integration och asylverksamhet

Kultur

Nytt jobb i nytt land
Framtagandet av studiematerialet till boken
Nytt jobb i nytt land blev klart i början av året
och presenterades på ett frukostseminarium i
februari. Studiematerialet riktar sig till nyanlända och utrikesfödda som är arbetssökande i
Sverige. Tillsammans med avdelningarna arbetar vi framöver med att få igång studiecirklar,
liksom för en nationell spridning i SV.

Skapardagen
2019 arrangerade vi Skapardagen den 16 juni
på SV Skånes regionkontor i Lund. Programmet bjöd på tre inspirerande verkstäder
med tema hållbarhet för SV:s cirkelledare
inom skapande verksamhet. Verkstäderna
var: Från skräp till konst med konstnären
Nina Ahlsell, Mönstra med stämplar och
block med textildesignern Matilda Ekström
samt Projekt runway challenge med cirkelledaren Emma Nordengren.

Nyhetscafé
I mars deltog vi under Region Skånes ”Stora
utvecklingsdag för bibliotek” med projektet Nyhetscafé på Skåneturné som finansierats av
Region Skåne för att främja inkludering och demokrati. Projektet var ett samarbete mellan SV,
Malmö Stadsbibliotek, Lunds Stadsbibliotek och
Klippans bibliotek. Syftet med projektet var att
skapa förståelse och kunskapsutbyte på platser i
Skåne genom dialog och möten.
Nationellt integrationsuppdrag
SV Skåne har en representant i SV:s nationella
utvecklingsgrupp och under hösten genomfördes en nationell SV-integrationskonferens
den 23-24 oktober i Stockholm. 40 medarbetare
från hela landet kom för att träffas, få ny kunskap och utbyta erfarenheter på integrationsområdet.

Färdiga alster från workshop ”Mönstra
med stämplar och block”

Detta är SV:s regionförbund i Skåne
Maja Gustafsson, projektledare – integration.
Jag arbetar med flera utvecklingsprojekt såsom Dans för demens samt TIAprojektet Change for life. Är också regional kontakt för samarbetet med
Skånes Hembygdsförbund och Hemslöjden Skåne.

Dans för demens
Vårt utvecklingsprojekt ”Dans för demens” gick
under året över i studiecirkelverksamhet i samtliga Skåneavdelningar. Studiecirklarna har genomförts på äldreboende i Malmö, Lund och
Trelleborg och letts av dansledare från projektet.
Totalt har sju ledare deltagit i projektet varav
fem är aktiva i att leda träffar. Det finns ett behov
av att utbilda fler dansledare då efterfrågan är
stor.

Under våren arrangerade vi en nätverksträff
för ledarna på Style dansstudio i Lund, för att
dela erfarenhet och kunskap. Ett forum som
var mycket efterfrågat och som kommer att
upprätthållas efter projekttidens slut. Projektet slutrapporterades den sista juni till Region
Skånes kulturförvaltning.
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Dans för Parkinson
Som en följd av samverkansprojektet ”Dans för
demens” bjöd Skånes Dansteater in till en utbildning av en ledare i Dans för Parkinson-metoden
och SV har nu en utbildad ledare i Skåne.
Under våren söktes projektmedel i samarbete
med Parkinson Skåne för uppstart av verksamhet
i fem skånska kommuner. Samtliga fem ansökningar fick avslag hos Sparbanksstiftelsen Finn
och Sparbanksstiftelsen Skåne. Målet framgent är
att starta en pilotcirkel till utan projektmedel. På
så vis önskar vi komma i gång med verksamheten
och på sikt erbjuda den på fler platser i Skåne.

Hemslöjden
I samarbete med Hemslöjden i Skåne arrangerades en kurs i skånskt yllebroderi den 1617 februari på regionkontoret i Lund.

Detta är SV:s regionförbund i Skåne
Jenny Sjöö, projektledare.
Jag samordnar Skåneveckan för psykisk hälsa som genomförs vecka 41
varje år. Jag är också projektledare för Passion för livet som vi utför på
uppdrag av Region Skåne.

Fokusområde funktionsnedsättning
UPO Designjam – Ungas psykiska hälsa
Designjam är en ny satsning som beviljades
medel från Svenska Postkodstiftelsen. Projektet som drog igång vid årsskiftet syftar till att
samla ungdomar som vill vara med och påverka
samhällets utveckling tillsammans med vuxna
som besitter den faktiska möjligheten att förändra.
Under våren anställde SV Skåne en projektmedarbetare för att utveckla satsningen med
fokus på att få in ungdomar och väcka deras intresse. Resultatet blev två grupper, en i Ystad
och en i Trelleborg, där ungdomar och vuxna
fick mötas och gemensamt sätta ord på utmaningarna som finns för ungdomar i dag och som
kan vara bidragande till att den psykiska ohälsan ökar.
Efter projektets slut den 30 juni, har en återrapportering tagits fram för projektet. Det har
också gjort en sammanställning av resultaten
från träffarna och en utvärdering av dessa.
Skåneveckan för psykisk hälsa
Skåneveckan är en satsning som startades på
initiativ av Region Skåne 2010. Den äger rum
vecka 41 varje höst och det avsätts årligen medel från Region Skåne för att veckan ska kunna
genomföras.

Hösten 2018 ingick SV Skåne och Region Skåne
i en IOP som innebär att vi samordnar Skåneveckan för psykisk hälsa 2019-2021.
Under våren genomfördes ett sedvanligt informationsmöte för intresserade arrangörer på SV
Skåne, i år med närmre 40 deltagare från olika
föreningar, förbund och organisationer.

Skåneveckan inleddes med loppet Run
for mental health. ”Stormtroopers” var
på plats och delade ut program för
veckan.
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Skåneveckan för psykisk hälsa 2019 bestod av
hela 120 arrangemang, vilket är fler än något
annat år tidigare. Vi nådde också ut bredare
geografiskt med arrangemang på 20 olika orter
runt om i Skåne
Den utvärdering som gjordes efter veckans slut
visade att arrangörerna överlag var mycket
positiva till satsningen, ville vara med fler
gånger och också att antal besökare varit stort
på de allra flesta arrangemang. På flera håll
många hundra besökare.
Genom SV Skåne erbjöds arrangörerna att få
sin föreläsning livestreamad eller filmad för senare publicering på hemsidan. En efterfrågad
utveckling såväl tekniskt som tillgänglighetsmässigt.
Parkinson Skåne
Världsparkinsondagen den 11 april uppmärksammades även 2019 på Star Hotell i
Lund. Temat för året var ”Kunskap skall delas”
och ca 225 Parkinsonsjuka och deras anhöriga
samt övrigt intresserade fick lyssna på några av
Sveriges ledande Parkinsonforskare. Eventet
genomfördes i samarbete med Parkinson Skåne
och Lunds universitet.
En konferens för Parkinsonsjuka och deras anhöriga genomfördes 13-14 oktober på Stiftsgården i Höör med 75 deltagare. Temat för dagarna var ”Ökat välbefinnande” och de anordnades med anslag från Sparbanksstiftelsen,
Region Skåne och Specialpedagogiska skolmyndigheten/SPSM.
Intresset för denna konferens var mycket stor
och vi hade en kölista med 30 personer så vi
kontaktade fyra av föreläsarna som medverkade 13-14 oktober. Med mycket kort varsel
kunde vi genomförda en minikonferens den 13
november med 70 deltagare.
Rådgivningsgruppen i Mellersta Skåne
I samarbete med Rådgivningsgruppen i Mellersta Skåne genomfördes en seminariedag den
1 oktober i Eslöv med 95 deltagare. På förmiddagen föreläste Erika Gustafsson från Forum
SKILL Göteborg, som pratade om arbetet med
att ta fram metodmaterialet ”Något har hänt”
och hur det används. Materialet vänder sig till
personer med intellektuella funktionsnedsättningar och som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Eftermiddagen ägnades åt Lex
Sarah. Emma Fall, jurist från JP Infonet AB,
föreläste om grunderna för hantering av klagomål, synpunkter och missförhållanden mm.

Dagen anordnades med anslag från Brottsoffermyndigheten.
IFS Skåne
25-27 oktober anordnades tillsammans med
IFS (Intresseföreningen för Schizofreni) Skåne
en Medlemshelg med 19 deltagare på Scandic
Kramer i Malmö. Under dessa tre dagar fick deltagarna bl.a. lyssna på hur Patientnämnden arbetar, om TMS – en ny behandlingsmetod mot
depression mm. Att tillsammans med andra
med liknande erfarenheter få tal del av information och kunskap öppnar upp för diskussion/reflektioner. Ger också möjlighet att skapa
nya kontakter och därmed lättare att bryta isolering som tyvärr är väldigt vanlig för denna
målgrupp. Dagarna anordnades med anslag
från Specialpedagogiska Skolmyndigheten.
Berättarverkstad Deluxe
I början på hösten fick vi det glädjande beskedet
från Allmänna arvsfonden att vårt projekt Berättarverkstad Deluxe beviljades finansiering
för tre år. Från och med den 1 november arbetar
en projektledare och en projektmedarbetare
med att starta upp och förbereda studiecirklar
tillsammans med personal och deltagare på
daglig verksamhet i de medverkande kommunerna (Ystad, Sjöbo, Båstad, Eslöv, Malmö
och Kävlinge) där projektet kommer att bedrivas.
Vi har också rekryterat en dokumentfilmare
som kommer att filma projektet process samt
arbeta med att ta fram filmer till metodmaterialet. Under hösten har vi även påbörjat en
kurs i TAKK samt rekryterat en stödassistent i
projektet

Thomas Ekberg och Maja Gustafsson i
full planering av projektet
”Berättarverkstad Deluxe”
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Detta är SV:s regionförbund i Skåne
Christina Persson, administrativ samordnare.
Jag arbetar med utbildnings- och arrangemangsadministration,
utskrifter, rapporter, statistik samt telefon. Ansvarar även för verksamhet
tillsammans med organisationer inom funktionsnedsättningsområdet,
bl.a. Parkinson Skåne och IFS Skåne.

Organisationer
SPF Seniorerna
SPF Seniorerna är den organisation som SV
Skåne har störst verksamhet tillsammans med,
allt från föreningskunskap, hälsa & livsstil, digital
kommunikation/internet, språk, hantverk, dans
och musik till kulturprogram i allt mellan mat på
äldreboenden till reseskildringar och historia.
Under 2019 genomförde vi i samarbete med SPF
Seniorernas Skånedistrikt följande kurser och
konferenser:
•
•

•

•
•

•
•

KPR inspirationsdag – För KPR-ledamöter
och läkemedelsombud.
Studieombudsdag – Med målgruppen studieombud i syfte att stimulera och stötta för
fortsatt verksamhet genomfördes studieombudsdagen med flera intressanta
föreläsare och erfarenhetsutbyte.
Kassörsutbildning – För nya samt blivande
kassörer inom de lokala föreningarna erbjöds en heldag med föreläsare från föreningsliv och skatteverket samt en genomgång av studiematerialet Kassörhandboken för SPF.
Hemsida – Grundkurs i hantering av SPF
Seniorernas hemsida.
Tillsammans mot ensamhet – Inspirationsdag för SPF Seniorerna och PRO i ämnet
ofrivillig ensamhet. Ca 100 deltagare från
hela Skåne.
Föreningskunskap – Inställd på grund av
för få deltagare.
Aktiviteter för en hälsosam seniorålder –
Inspirationsdag som bjöd på följande inslag: Dans för glädje – Sandra Olsson, SV
Lundabygden, Aktivt och hälsosamt åldrande – vad betyder det och uppnår man
det? – Susanne Iwarsson, Mat du blir klok
på – Arne Berge (vetenskapsskribent) och
Susanne Bill (matkreatör) sammanfattade
kunskaps – och kokboken

•
•

•
•

•

”Klok på mat”, Tillsammans för psykisk
hälsa senior – Hur kan man via samtalsgrupper främja äldres psykiska
hälsa.
Miriam – Utbildning kring medlemssystemet Miriam.
Uppföljning av avtal om ansvarsfördelningen och utveckling avseende
hälso- och sjukvården i Skåne – För
KPR-medlemmar och ordförande för att
kompetensutveckla
och
stödja
opinionsarbete lokalt gällande samverkan mellan kommun och region.
Att använda ”Event” på hemsidan –
Utbildning kring eventfunktionen på
SPF föreningarnas hemsidor.
Tillsammans mot ensamhet – Här
genomfördes en heldag med SPF
Seniorerna, PRO och SKPF kring studiematerialet Tillsammans mot ensamhet. Förmiddagen kring materialet i
sig och eftermiddagen cirkelledarutbildning. Utbildningen är framarbetad av oss på uppdrag av riksorganisationerna SV och ABF.
Res- och livslustmässa – Monter och
medverkande på SPF:s egen res- och
livslustmässa i Malmö.
Tillsammans mot ensamhet
Vi deltog på den nationella konferensen
för SPF Seniorernas regionalt studieansvariga och för SV:s verksamhetsutvecklare. Där presenterade och ledde vår utvecklingsledare en workshop i det nya
studiematerialet som hon har varit metodutvecklare för i projektet ”Tillsammans mot ensamhet”.
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Studiekatalog
SV Skåne har tagit fram en inspirationskatalog
över lämpliga studiematerial som hjälp till studieombuden i SPF Seniorerna och SV-avdelningarna. Katalogen som presenterades på den årliga
konferensdagen för studieombud ska ge inspiration och stimulans till att arbeta med olika studiecirklar.
Studiekatalogen görs på uppdrag av Studieförbundets förbund och har spridits till samtliga SVavdelningar och SPF-föreningar i hela landet.

Miljöpartiet
Samarbetet med Miljöpartiet har under hösten
bestått av att vi deltog på deras Grön inspirationsdag i september som är en heldag för MPs
kommun- och regionpolitiker och i att vi gett stöd
i arbetet med att ta fram en utbildningsplan för de
kommande åren. Resulterar i fler samarrangemang t.ex. 2020 års Grön inspirationsdag och
flera utbildningar. Vi har också samarrangerat en
förenings- och ledarskapshelg för Grön Ungdom
Syd i november.

LRF Skåne
Inför valet till EU-parlamentet samarrangerade vi en paneldebatt med LRF Skåne om
lantbruks- och landsbygdspolitik. Det var
kontakter från sex partier som deltog i debatten som hölls i Hässleholm och som besöktes
av närmare 50 personer.
Under Borgeby fältdagar samarrangerade vi
ett frukostseminarium med titeln ”Fråga
Borgeby” där publiken fick ställa frågor om
lantbruk till fyra experter á la Fråga Lund.
Seminariet leddes av programledaren och
komikern Johan Wester.
Som tidigare år hade vi även monter på plats
under Borgeby fältdagar tillsammans med
LRF Skåne och pushade för studiecirklar
kring dikning eftersom årets tema var
Vatten.

Nationellt uppdrag Liberalerna
Vår kommunikationsstrateg har ett uppdrag från
SVs förbundskansli att vara nationell kontaktperson för samarbetet med Liberalerna, men har
under början av hösten också varit ett stöd i kommunikationen kring Förbundsstämmans uttalande om ett Hållbarhetslyft.

”Fråga Borgeby”-panelen med
Johan Wester som moderator.

Detta är SV:s regionförbund i Skåne
Tommy Persson administratör/vaktmästare.
Mina arbetsuppgifter består i kontorsadministration, utskick
samt posthantering.
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Kompetensutveckling avdelningar
SV Skåne har till uppgift att ta fram och utveckla
vår långsiktiga kompetensstrategi samt aktuell
utbildningsplan för SV Skånes lokalavdelningar,
SV Skånes regionförbund och SVs cirkelledare i
Skåne.
Idéverkstad Fabriksgatan – SV Skåne gick
igenom grunderna kring projektansökningar och
informerade om olika typer av projektmedel att
söka. Vid detta tillfälle deltog även personal och
chefer från SV Göteborg Sydost.
Normkritik i Folkbildning
– Vad är normkritik egentligen och hur kan jag
starta upp normkritiskt verksamhetsutvecklande? Hur tar vi steget till att bli en ännu mer inkluderande organisation? Föreläsare för dagen
var Linda Levau som är verksamhetsutvecklare
och författare till ”HURboken” – en HURbok till
alla verksamheter som arbetar med jämställdhet,
jämlikhet och mot diskriminering.
Etik och Idéprogram
– Gemensam dag för SV Skånes avdelningar för
fördjupad förståelse och diskussion gällande SV:s
värdegrund utifrån idéprogrammet. Ledare för
dagen var Morgan Öberg som arbetar med kvalitet, etik och internkontroll på SVs förbund.
Office 365 – repetition och grund
– Relevanta applikationer, Onedrive och Sharepoint.
Kommunikation och omvärldsanalys.
Förmiddagen leddes av Gabby Gummesson som
fördjupade våra kunskaper kring kommunikation. Under eftermiddagen höll SV Skånes regionchef en workshop kring omvärldsanalys.
Att berätta om SV
– Tidigare verksamhetsutvecklare My Fransson
från SV Gävleborg bjöd på inspirerande workshop kring hur vi formulerar folkbildningens erbjudande.

Kompetensutveckling för cirkelledare, föreningar och organisationer
Under 2019 genomförde vi följande utbildningar för SV:s cirkelledare i Skåne:
•
•
•
•
•

Simrishamn, 27 januari, CL Grund
Lund, 28 mars, CL Grund
Malmö, 17 september, CL Grund
Kristianstad, 20 november, CL Grund
Eslöv, 25 november, CL Grund

Cirkelledarfest, 28 februari, Eslöv
Fest och valbara seminarier för Skånes alla
cirkelledare.
Valbara seminarier var följande:
”Att berätta så att alla är med”
– Per Gustavsson är författare och har skrivit
ett 40-tal böcker om sagor, sägner, traditioner
och muntligt berättande. Under detta seminarium berättade Per historier från sina
böcker och blandade med reflektion kring berättandets konst.
”Hur kommunicerar vi egentligen med varandra?” – Enligt forskningen består mer än
70 procent av vår kommunikation av kroppsspråk. Workshop med Magnus Nylander.
”Inkludering i praktiken” – Ett praktiskt seminarium där vi undersökte hur man rent
konkret kan arbeta för att öka inkluderingen i
grupper. Vilka fällor bör vi inte gå i? Hur förnyar vi vårt sätt att tänka så att alla känner sig
välkomna? Med Oliver Karlsson som är inkluderingskoordinator i Lunds kommun.
”Att skapa kreativa samtal”
– Tillsammans med SVs verksamhetsutvecklare Emma Nordengren och Laila Callegari
fick deltagarna vässa sin kompetens kring hur
de effektivt och kreativt kan leda samtal i sina studiecirklar eller privat.

Detta är SV:s regionförbund i Skåne
Emma Eriksson Olsson, utvecklingsledare
Jag arbetar en hel del tillsammans med SPF Seniorerna men också med den
gemensamma kompetensutvecklingen för SV avdelningarna i Skåne.
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Att påverka kommunpolitiken
I början på hösten arrangerade SV Skåne ett
kurstillfälle i att påverka kommunpolitiken,
där våra regionala samarbetsorganisationer
och egna medarbetare var inbjudna. Kursen
leddes av kommunikations strategen Amanda
Mogensen och gästades även av en aktiv MPpolitiker som i ett samtal gav en bild av det
faktiska politiska arbetet och politikers relationer med organiserade intressen. Kursen
var mycket uppskattad.

Årets andra frukostseminarium hade rubriken ”Dans för ökad hälsa” och där vi fick
lyssna till tre olika dansverksamheter för olika målgrupper; Dans för Parkinsons, Dans för
demens och Kravlös dans. Vi höll ett frukostseminarium om vårt koncept Change for life
och slutligen ett om äldres psykiska hälsa som
hölls som en del av Skåneveckan för psykisk
hälsa.

Föreningsutveckling – Kompetensutvecklingstillfällen för samarbetsföreningar och
medlemsorganisationer genomfördes vid två
tillfällen under vårterminen.
”Att söka projekt” – Kompetensutveckling
för samarbetsföreningar kring att söka projekt för ideell förening.
”Ny i styrelsen – grundutbildning”.
Kommunikation
Vi har fortsatt att arbeta med att kommunicera och synliggöra SV som samhällsaktör i Skåne på flera olika sätt. Det är viktigt
att sprida och befästa bilden av SV som samhällsaktör, inte minst för att motivera samhällets fortsatta stöd till folkbildningen, men
också för att stärka förutsättningarna till olika
typer av samarbeten och andra stöd.
Vi lyfter fram verksamhetsexempel genom artiklar och nyhetstexter. Under året har vi
bland annat uppmärksammat projektet
”Etablering i förening” i Lund, ”Språkträning
på öppna förskolor” i Malmö, projektet
”Berättarverkstad Deluxe” i Sjöbo och fem andra kommuner.
Genom våra frukostseminarier lyfter vi
viktiga samhällsfrågor på ett trivsamt sätt. Vi
genomförde fyra seminarier under året. Ali
Alabdallah föreläste utifrån sin bok ”Nytt jobb
i nytt land”, som vi också tagit fram en studiehandledning till.

Sandra Olsson, Kerstin Lindgren och
Tanja Mangalanayagam

Vi har skrivit flera debattartiklar som har
publicerats under året, de har handlad om att
folkbildningen är en resurs för nyanlända att
på olika sätt etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden, men också om att vi uppmanar Skånes kommuner till ett hållbarhetslyft
tillsammans med oss.
Under hösten inledde vi arbetet med att producera och publicera en serie korta intervjuer
med kommun- och regionpolitiker om lokalt
hållbarhetsarbete och folkbildning. Intervjuerna finns att läsa samlat på vår hemsida och
läggs ut på vår Facebooksida (följ den gärna
om du inte redan gör det). Syftet med intervjuerna är att bygga relationer med beslutsfattare men också att öka kännedomen om SV
och stärka varumärket som samhällsaktör.

Detta är SV:s Regionförbund i Skåne
Christian Gustavsson, kommunikations strateg.
Varje dag ser jag den oerhörda nytta vi gör för samhällets och människors
utveckling. Att visa det för andra, inte minst för dem som fattar beslut, det
är vad jag gör. Jag sköter vår hemsida, sociala medier och nyhetsbrev. Och
så är jag ansvarig för våra frukostseminarier.
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Organisation
Regionförbundets styrelse
Regionförbundets styrelse har under verksamhetsåret 2019 haft följande sammansättning:
Regionförbundsordförande:
Eva Karin Hempel, Vellinge
(repr LRF Skåne)
Vice regionförbundsordförande: Monica Hildingson, Malmö
Övriga ledamöter:
Bengt Svensson, Malmö, Stig Hellemarck, Malmö,
Lars-Göran Karlsson, Dalby, Lars-Erik Lindberg, Mörarp samt
Kerstin Lingebrant, Ängelholm
Ledamöter från grundorganisationerna och Vi Unga:
Centerpartiet i Skåne:
Lars-Göran Wiberg, Hässleholm
Skånes Vi Unga:
Vakant
Liberalerna Skåne:
Gisela Nilsson, Hjärup
Adjungerad ledamot
SPF Seniorerna:
Anneli af Klinteberg, Staffanstorp
Revisorer
Revisorer för 2019 har varit:

Valberedningen
SV Lundabygden
SV Malmö
SV Skåneland
Ordförande/sammankallande

Yvonne Nilsson, Staffanstorp
Lars Hellström, Malmö
Anne Westergaard, Hörby
Tor-Björn Langåsen, Bjärred

ordinarie
ordinarie
ersättare
ersättare

Lars-Göran Svensson, Bjärred
Anneli Bojesson, Malmö
Boel Andersson, Vellinge
Anders Edwall, Hässleholm

Genomförd verksamhet och uppnådda mål
Styrelsen har haft 13 protokollförda sammanträden.
Styrelsen utsåg ett arbetsutskott: Eva Karin Hempel (ordf.), Monica Hildingson (v.ordf.),
Bengt Svensson Stig Hellemarck samt Lars-Erik Lindberg. Detta AU hade två protokollförda sammanträden (februari och mars). Efter regionstämman (april) ersattes AU med ett presidium,
Eva-Karin Hempel och Monica Hildingson, detta hade två sammanträden.
Tjänstemän
Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö. Inom
enheten tillämpar vi ett insiktsfullt och hållbart ledarskap.
Vid årets slut fanns följande tjänster:
Regionchef
Ekonomiansvarig
Kommunikationsstrateg
Projektledare – Integration
Projektledare
Utvecklingsledare
Administrativ samordnare
Administratör/vaktmästare

100%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

(t.o.m. 190228)
(20% förbundet 190101-191231)
(20% förbundet 190101-191231)

(varav 80% på LRF Skåne)

Administration & lokaler
SVs Regionförbund i Skåne (org.nr 842000-2555), har sitt säte i Lunds kommun. Kontor på Fabriksgatan 2 F, Lund. I dessa lokaler inryms kontorsrum för administration och sammanträdesrum. I
fastigheten finns hiss och lokalerna är handikappanpassade.
SV förbundet hyr två kontorsplatser.
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Medlemmar
SV Lundabygden
SV Malmö
SV Skåneland
Centerpartiet i Skåne
Liberalerna Skåne

Liberala Kvinnor i Skåne
LRF, Lantbrukarnas Riksförbund i Skåne
Skånes Bygdegårdsdistrikt
Skånes Vi Unga
SPF Seniorerna, Skånedistriktet

Samverkande organisationer
Det är en förmån att ha många samarbetspartners. I samspel med dem skapas mervärden i
regionen. Tillsammans kan vi genomföra en mer omfattande och kvalitativt bättre verksamhet,
samtidigt som det också stärker och utvecklar föreningslivet.
Utöver ovanstående medlemmar har vi samarbetat med nedanstående organisationer:
ABF Skåne
Malmö Stadsbibliotek
Autism & Aspergerföreningen i Skåne
Miljöpartiet de gröna i Skåne
Brottsofferjouren (BOJ) Mellersta Skåne
Nätverket – Idéburen sektor Skåne
FUB Skåne
Olika Förlag
Hela Sverige ska leva, Skåne
Parkinson Skåne
Ideell kulturallians i Skåne
PRO Skåne
IFS (Intresseför. för Schizofreni) i Skåne
SKPF Pensionärerna Skåne
Klippans bibliotek
Skånes Arkivförbund
Komlitt förlag
Skånes Dansteater
Lunds Stadsbibliotek
Skånes Hembygdsförbund
Lunds universitet
Skånes Hemslöjdsförbund-/konsulenter
Representation
SV:s regionförbund i Skåne har varit representerade i följande organ:
Hela Sverige ska leva, Skåne - Eva Jönsson (sekreterare, t.o.m. 190228).
Nationell kontaktperson för L och Mp (förbundet) – Christian Gustavsson.
Rådgivningsgruppen Mellersta Skåne - Christina Persson.
SISAM - Skånes studieförbund I Samverkan - Åsa Björk.
Skånes Bygdegårdsdistrikt – Åsa Björk.
Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstyrelse – Eva Karin Hempel.
SPF Seniorerna, Skånedistriktet – Emma Eriksson Olsson.
Utvecklingsgrupp GOMOSO, förbundet - Christian Gustavsson.
Utvecklingsgrupp Integration, förbundet - Maja Gustafsson.
Överenskommelsen kultur – Maja Gustafsson ingår i arbetsgruppen.
Organisationer i vilka Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund är medlem
Afasiförbundet
Hållbar Utveckling i Skåne, HUT Skåne
Alma folkhögskola, Stockholm
Idea – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer
Alzheimerföreningen
Ideell kulturallians i Skåne/IKA
Brottsofferjouren Mellersta Skåne
Konstfrämjandet
Demensförbundet
Nätverket – Idéburen sektor Skåne
Fibromyalgiförbundet
Riksförbundet Attention
Hemslöjden i Skåne
Skånes Arkivförbund
Hushållningssällskapet i Skåne
Östra Skånes Hemslöjdsförening
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Resultaträkning
2019-01-01
- 2019-12-31

2018-01-01
- 2018-12-31

314 417
5 081 726
887 022

393 332
5 510 474
763 861

Summa intäkter

6 283 164

6 667 667

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar enligt plan

- 1 796 816
- 4 335 023
- 4 317

- 2 122 953
- 4 329 344
- 4 710

- 6 136 156

- 6 456 989

147 008

210 678

- 152 883

4 680

58 682
- 234

50 021
- 220

Belopp i kr

Verksamhetens intäkter
Deltagarintäkter
Bidrag
Övriga rörelseintäkter

Summa kostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader
Summa finansiella poster

- 94 201

54 481

Årets resultat

52 807

265 159

Skatt på årets resultat

- 2 660

0

ÅRETS RESULTAT

50 147

265 379
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Balansräkning
2019-12-31

2018-12-31

Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

20 000

29 420

Aktier
Andra långfristiga värdepappersinnehav

19 184

176 945

39 184

206 364

Belopp i kr
TILLGÅNGAR

Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fodran SVs förbund
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Likvida medel

63 895
3 114 331
56 529
183 496

381 614
2 765 785
56 463
155 947

3 418 251

3 359 809

3 263 310

2 920 804

Summa omsättningstillgångar

6 681 561

6 280 613

SUMMA TILLGÅNGAR

6 720 745

6 486 977

5 758 561
50 147
159
5 808 709

5 493 402
265 159
5 758 561

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

178 055
550 820
183 161

253 138
271 032
204 246

Summa kortfristiga skulder

912 036

728 416

6 720 745

6 486 977

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Avdelningarnas verksamhet
Kulturprogram

Studiecirklar
(antal tim.)

(antal arr.)

SV-avdelning

Annan
folkbildningsverksamhet
(antal tim.)

Unika
deltagare
(SC och AF)

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Lundabygden

21 810

21 953

390

402

3 950

3 768

4 790

4 714

Malmö

83 255

81 146

738

794

6 039

5 278

6 153

6 217

Skåneland

100 475

144 229

1 812

2 112

4 455

5 210

9 680

11 206

SUMMA

205 540

247 328

2 940

3 308

14 444

14 256

20 623

22 137

Studietimmar SC 2010 - 2019
2019

205540

2018

247328

2017

241169

2016

225396

2015

205623

2014

172013

2013

168542

2012

168354

2011

171134

2010

164512
0
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150000

200000
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Kulturprogram (antal arr) 2010 - 2019
2019

2940

2018

3308

2017

3447

2016

4397

2015

4659

2014

4706

2013

4841

2012

4300

2011

4364

2010

3780
0
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Studietimmar AF 2010 - 2019
2019

14444

2018

14256

2017

19568

2016

26167

2015

27213

2014

24987

2013

26147

2012

24059

2011

34057

2010

36800
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Fabriksgatan 2 F, 222 35 LUND
www.sv.se/skane
E-post: skane@sv.se
Tel: 046-10 26 60
www.facebook.com/skane
www.twitter.com/skane

