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Vi antar utmaningen!
Vi lever och verkar i en minst sagt utmanande tid. En pågående samhällskris,
coronapandemin, som för Studieförbundet Vuxenskolan innebär att vi nu utvecklar vår
gemensamma förmåga att nå fram med folkbildande aktiviteter samtidigt som vi fortsatt tar
ett starkt och uttalat ansvar för att begränsa smittspridningen.
Vi ställer om istället för att ställa in. Framför allt har vi varit en resurs i föreningslivets
omställning till digitala möten, och i utvecklingen av nya mötesformer för att hålla det
demokratiska samtalet levande. Vi har också arbetat för att mildra pandemins effekter hos
personer inom funktionsrättsområden, och äldreomsorgen genom att bidra med regionala
medel för att kulturen ska nå ut till dem som varit isolerade på sina boenden under
pandemin. I den mån verksamhet som har ställts in eller skjutits upp, har medfört ett
ekonomiskt överskott, används det för framtida satsningar inom folkbildningen.
Under hösten har en del kritik om fusk och bidragsoptimering riktats mot
studieförbunden. Vi vet att denna kritik till stora delar är missriktad och framför allt
oproportionerlig, samtidigt som vi är ödmjuka inför det faktum att det funnits problem inom
vissa områden. Vi har tillit till studieförbundens system med egenkontroll, som kompletterar
den sedvanliga föreningsrevisionen, och är stolta över den transparens som gör att
studieförbundsstatistiken för hela landet är en offentlig uppgift och tillgänglig för alla genom
statistiska centralbyrån, SCB.
Vi argumenterar främst för folkbildningens värde, inte för vår egen överlevnad. Vi
argumenterar för att samhället består av något mer än staten och marknaden. Det handlar
inte bara om det ekonomiska stödet, utan genom stödet ges också ett erkännande som ytterst
handlar om människors egenmakt. Att inte stödja människors fria och frivilliga organisering
är synonymt med att ge de odemokratiska krafterna rätt. Vi anser att människor med olika
åsikter behöver mötas och samtala mer, och inte mindre.
Vi ger plats för demokrati.
Regionstyrelse med personal
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Värdegrund
Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande
mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv
forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter
och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som
stärker den liberala demokratin.

Vision
Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom
kunskap, insikt och delaktighet. Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati,
jämställdhet, humanism och hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolans värdegrund och
vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa
förmåga.
Studieförbundet Vuxenskolan är den mest pådrivande lokala kraften för utveckling av
föreningsliv och kultur. Det bygger ett demokratiskt och hållbart samhälle.
Regionala uppdraget Västra Götaland
Syftet med Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program är att klargöra
regionens principiella förhållning till den organiserade folkbildningen för att skapa en grund
för samverkan mellan främst kommuner, studieförbund och folkhögskolor. Programmet tar
sin utgångspunkt i den gemensamma visionen Det goda livet, som anger följande mål som är
direkt relaterade till folkbildningens uppgifter:
Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildnings-nivån i
samhället
En ledande kulturregion där den skapande kulturverksamheten finns i invånarnas närhet
En ledande kulturregion där ett kvalitativt kulturutbud når alla invånare i Västra Götaland
Ett rikt föreningsliv
Kompetens och kunskapsutveckling
En god hälsa
Till grund för verksamhetsberättelsen finns följande
1.
Stadgar SVs Regionförbund Västra Götaland
2.
SVs Idéprogram, värdegrund och vision
3.
SVs Övergripande mål och långsiktiga prioriteringar i den strategiska planen
4.
Statens syften
5.
Resultatavstämningar och mätningar för regionen under 2020
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1. SV:s övergripande verksamhetsmål
till 2025
Studieförbundet Vuxenskolan ger år 2025 fler än 242 000
människor, i hela landet, möjlighet att utvecklas genom att nå
dem med folkbildningsaktiviteter.
SV:s övergripande mål är att nå många människor. Vår folkbildningspedagogik ger
människor verktyg att växa genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår värdegrund utgår
från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en
samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin. Tillgänglighet, dialog som bygger
tillit och ett förtroendefullt samarbete, är viktiga delar i arbetet för att nå individer och
grupper som vi i dag inte når med våra folkbildningsaktiviteter.

Regionens resultat
•

Regionens verksamhet mäts i regionala deltagardagar. 2020 genomfördes 3568
regionala deltagardagar.

2. SV Västra Götalands verksamhet
Pedagogisk utveckling
Cirkelledarnas engagemang, kompetens och pedagogiska ledarskap är ovärderligt för SV som
en lärande organisation, och utgår från en öppenhet att pröva ny metodik, ny teknik och
flexibla former för lärande. Ansvaret för att utbilda och utveckla den resurs cirkelledare
utgör, åligger i Västra Götaland den regionala SV-organisationen.
SV VG har 2020 genomfört 21 cirkelledarutbildningar, och godkände 164 cirkelledare från de
fem SV avdelningarna. Under pandemiåret har vi ställt om till digitala
cirkelledarutbildningar, vilket innebär att cirkelledaren på egen hand gör en webbutbildning
och sedan är med på en digital uppföljningsträff.
Dessutom genomfördes 3 cirkelledarutbildningar med ämnesinriktning, men ingen
cirkelledarutbildning inom området funktionsrätt på grund av rådande pandemi.
Utbildningsgruppen, som utbildar cirkelledarna har själva fått en kompetenspåfyllnad genom
en riktad utbildning i digital mötesfacilitering under hösten, och gruppen har också arbetat
med att ställa om utbildningar för cirkelledare och funktionärer till digitala utbildningar.
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Organisationer
Regionförbundet erbjuder och genomför pedagogiskt stöd och utveckling genom
utbildningar, kulturinslag och andra utvecklande insatser. Verksamheten styrs av
organisationernas egna förutsättningar och behov.
SV:s verksamhet riktar sig brett och utgår från var och ens intresse och behov. Vi är
välkomnande. Den som deltar i vår folkbildningsverksamhet gör det oavsett bakgrund. En
mångfald av deltagare är en tillgång och stärker folkbildningens grunder. Mötesplatsen i sin
bredaste definition är en styrka.
Centerpartiet
Centerpartiet genomförde cirka 290 utbildningsdagar tillsammans med regionförbundet
under 2020. Till exempel arrangerades flera utbildningar i retorik och argumentationsteknik,
basutbildningen Nyfiken på politik, strategidagar och en välkomstkväll för nya medlemmar.
Vidare genomfördes digitala nätverksträffar om bland annat sjukvårdsutbudet i Västra
Götaland, coronapandemins effekter och behov inom de gröna näringarna. Centerkvinnorna
Fyrbodal genomförde en utbildningsdag om kvinnornas roll i bygdens historia.
LRF Västra Götaland
Regionförbundet genomförde tillsammans med LRF 2020 cirka 170 utbildningsdagar,
mestadels ”digifysiskt”, dvs med mindre grupper som samlades för att delta tillsammans
digitalt i ett större arrangemang. Men också bland annat en ordförandeträff som
genomfördes fysiskt under höstens lättnad i pandemin, under säkrade former och
”digifysiska” inspirationsträffar för LRF Ungdomen. Studiecirklar om dikesföretag ställdes
om till digitala studiecirklar.
Liberalerna
Liberalerna genomförde cirka 110 utbildningsdagar tillsammans med regionförbundet under
2020. Bland annat genomfördes en ordförandeutbildning och en styrelseutbildning för
förtroendevalda. Vidare genomfördes flera kurstillfällen om sociala medier samt
utbildningsdagar för nya medlemmar. Liberala Kvinnor i Skaraborg hade planerat ett besök
på Kata gård i Varnhem under våren, som fick ställas in på grund av pandemin.
Vi Unga
SV VG vill stärka samarbetet med Förbundet Vi Unga, i enlighet med den av
förbundsstämman fastställda ”Inriktning för samarbetet mellan Studieförbundet
Vuxenskolan och Förbundet Vi Unga”.
Regionförbundet genomförde tillsammans med Vi Unga 2020 bland annat sista året i en
treårig satsning på Skaraborgsdistriktet, och verksamhetsstöd till Västra distriktets styrelse.
Dessutom arrangerades gemensamt digital arrangörsutbildning tillsammans med Vi Ungadistrikten i Västra Götaland.
Miljöpartiet de gröna
Miljöpartiet de gröna genomförde cirka 200 utbildningsdagar tillsammans med
Regionförbundet under 2020. Bland annat en strategidag, en digital kommun- och regiondag
samt ett par digitala träffar med bland annat tema miljö/klimat och sociala frågor. Grön
Ungdom arrangerade tillsammans med regionförbundet en värvningsutbildning samt en
inspirationsdag. Dessvärre tvingades ett större höstläger att ställas in på grund av
Coronapandemin.
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Kristdemokraterna
Kristdemokraterna genomförde cirka 270 utbildningsdagar tillsammans med
regionförbundet under 2020. Bland annat arrangerades två gruppledarutbildningar, en
inspirationsdag, en utbildningsdag för nomineringskommittéer och en utbildning för
ordförande i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige i att leda politiska möten samt
Stora politikerskolan.
Bygdegårdarnas riksförbund
Regionförbundet genomförde tillsammans med Bygdegårdarna 2020, inte den årliga
utbudsdagen i Vänersborg, där flera parter samverkat för att visa ett stort antal akter (musik,
teater, dans och föreläsningar) från tre scener under en hel dag. Samarbetet med
Bygdegårdarna, Riksteaterföreningarna, Lokalhållarna, Folkets Hus och parker, ABF och
NBV, lades vilande på grund av pandemin, men behov av en nystart fanns innan utbrottet.
Ett möte hölls också innan pandemin, tidigt på våren för att hitta nya former för samarbetet
för framtiden.
SPF Seniorerna
Verksamhet i samarbete med SPF Seniorernas fem distrikt i VG har varierat mellan
distrikten under pandemin. Fokus har varit att stötta och ställa om digitalt. Behovet har varit
stort och alla har erbjudits stöd och kurser i bland annat digital mötesfacilitering. Sedan april
har alla kurser och möten skett digitalt, framförallt i ZOOM då SPF Seniorerna har
rekommenderat detta inom sin egen organisation. Tillsammans har vi genomfört flera
funktionärskurser för valberedare, ordförande, friskvårdsombud och studieombud.
Inspirationsdagar och dialogdagar har gjorts för representanter inom kommunala
pensionärsrådet KPR, regionala pensionärsrådet RPR och hälso- och sjukvårdsnämnden
HSN och Påverkan i politiken. Vi har också genomfört kursdagar i SPF Seniorernas egna
medlemsregister och hemsida. SPF Seniorerna genomförde cirka 380 utbildningsdagar
tillsammans med regionförbundet under 2020.
SPF Seniorerna och SV VG har ett flerårigt samarbete med Tranemo Storband “Alla Tiders
Storband” - en hyllning till storband och dess artister genom alla tider. Inga föreställningar
genomfördes 2020 på grund av pandemin.
I satsningen Tillsammans mot ensamhet – Inte ensam, har arbetet fortsatt för att utbilda fler
ambassadörer vilket har resulterat i lokala studiecirklar i vissa SV avdelningar. Populära TVprogrammet Seniorsurfarna startade upp under 2020, SV har varit med och tagit fram ett
handledningsmaterial ihop med utbildningsradion, URPlay.
SHF – Sveriges Hembygdsförbund
Regionförbundet genomförde tillsammans med Sveriges Hembygdsförbunds flera distrikt i
Västra Götaland 2020, totalt ca 150 utbildningsdagar, bland annat i Konsten att arkivera rätt,
Familjeaktiviteter på arbetslivsmuseer, lokalhistorisk konferens, digital marknadsföring för
föreningar, och styrelseutbildningen I förening – om ideellt arbete i praktiken.
I samverkan med Bohusläns hembygdsförbund och Lysekils kommun erbjöds
hembygdsföreningar att ta del av konceptet Skagerraks kapare, med utställning och
utbildningsdagar.
Projektet Museiresan gick vidare från förstudie till projekt med finansiering från VGregionen. SV samverkar med Innovatum Kulturarv och NAV – Arbetslivsmuseer i Väst (vilka
äger projektet) och där fokus är att hjälpa regionens arbetslivsmuseer att nå fler i
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målgruppen barnfamiljer och kunna erbjuda aktiviteter som väcker nyfikenhet och intresse
hos målgruppen.
Biodlarnas riksförbund
Regionförbundet genomförde tillsammans med Biodlarnas riksförbund ca 150
utbildningsdagar, bland annat Biodlardagen 2020, utbildning i att hålla föreningsmöten och
kurser på distans, Kurs i honungsbedömning, medlemsregisterutbildning, pollenkurs för
biodlare, och kursen Friska Bin.
Södra skogsägarna i Västra Götaland
Regionförbundet genomförde tillsammans med Södra skogsägarna 2020 framför allt
satsningen på projektet Skogens Vatten, där projektet gick in i utbildningsfasen och
deltagarna gick den digitala utbildningen Skogen Vatten, i utbildningsverktyget Learnify, och
sedan arrangerades fältdagar i grupper över hela landet.
Hållbart samhälle – digital Nordisk konferens 2020
Lärandeprocessen i det globala nätverket Regional Center of Expertise West Sweden
fortsätter 2020. SV VG finns också med i nätverken Nordisk Nätverk för Vuxnas lärande,
NVL, och var med och arrangerade en digital nordisk konferens 2020. Regionen finns även
med i samverkan med Hela Sverige ska leva, HSSL, Coompanion, Gullmarns vattenråd m fl.

Funktionsrätt
SVs verksamhet riktar sig brett och utgår från var och ens intresse och behov. Vi är
välkomnande. Den som deltar i vår folkbildningsverksamhet gör det oavsett bakgrund. En
mångfald av deltagare är en tillgång och stärker folkbildningens grunder. Detta förutsätter ett
integrerat arbetssätt. I vår verksamhet är vi medvetna om normer och värderingar i
samhället kring t.ex. etnicitet, kultur och religion som kan försvåra för människor att delta i
vår verksamhet. Coronapandemin har inneburit stängda boenden och verksamheter för
personer med funktionsnedsättningar över hela länet, eftersom de är i riskgrupp. Vi har
arbetat för att stötta de mest utsatta under pandemin med anpassade kulturprogram, digitala
möten för fortsatt föreningsengagemang och inflytande.
Livet som det kan vara
På grund av coronapandemin började vi förra våren med serien Livet som det kan
vara tillsammans med Funktionsrätt VG (paraplyorganisation för funktionsrättsrörelsen) och
ABF VG. På grund av den rådande pandemin blev det svårare för många att mötas och
många kände oro över situationen. Vi människor behöver mötas, prata och hålla kontakten
med varandra för att må bra. Ensamhet kan vara svår att bära och den kan ge såväl psykiska
som fysiska symtom. Vi skapade digitala samtal med ämnen som intresserar och
berör. Teman som är vardagsnära och ibland känsliga ämnen, för ökad förståelse samt
möjlighet att känna igen sig i och därmed minska ensamhetskänslan. Öka kunskap ska bidra
till att motverka utanförskap. Samtalen filmades och har textats för att kunna användas
vidare som studiematerial i verksamhet.
Teman:
Isolering och ensamhet
Att vara anhörig
Att vara medmänniska
Våga fråga- samtal med Suicide Zero
Att gå vidare trots sjukdom och funktionsnedsättning
Att vara anhörig när någon i familjen blir sjuk
Leva livet som man vill
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FUB

Coronapandemin har inneburit stängda boenden och verksamheter för personer med
funktionsnedsättningar över hela länet, eftersom de är i riskgrupp. Trots det har vi kunnat
genomföra kompetensträffar för styrelsen, en dag om mänskliga rättigheter. Webb-cafeér för
lokalföreningarna (ej rapporterat som kurs) där man utbytt erfarenheter och ideér med
varandra. Extra viktigt i tider av corona, då dagliga verksamheter stängt ner och besöksförbud
gällt på många boenden.
SV VG beviljades i december 2020 arvsfondsprojektet KiX Senior som pågår 2021-2023 i
samverkan med FUB, Anhörigas riksförbund och SV-avdelningarna i Västra Götaland och
Halland. KiX Senior handlar om eget inflytande över en aktiv fritid för seniorer med
intellektuell funktionsnedsättning. Samverkansparter är SV-avdelningarna i Västra Götaland
och SV Halland, FUB och Anhörigas riksförbund.
Afasiförbundet
Regionförbundet genomförde tillsammans med Afasiförbundet bland annat sin årliga
Afasikonferens, som genomfördes fysiskt på Ljungskile folkhögskola under tidiga hösten när
smittspridningen var lägre. Deltagarantalet var dock mindre än vanligt på grund av
pandemin.
Anhörigas riksförbund
Regionförbundet har tillsammans med AHR utvecklat stöd och samverkansformer för
anhörigföreningar i regionen, och vi möts och samarbetar genom utbildningsdagar i
projekten ”Vuxensyskon” och ”Trialog”, där Bräcke diakoni i Göteborg är projektägare.
Under 2020 har vi också arbetat för att lyfta anhörigfrågor på olika sätt.
Ett nytt projekt som beviljades Bräcke diakoni 2020, och där SV finns med som
samarbetspart när det gäller studiematerial och cirkelledarutbildningar, är ”I nöd och lust”.
SV VG beviljades i december 2020 arvsfondsprojektet #Vägraskuld som pågår 2021-2023 i
samverkan med Anhörigas riksförbund. #Vägraskuld är en teaterföreställning med workshop
som ska ut i skolorna i Västra Götaland. Samarbetspart är Anhörigas riksförbund. Projektet
ska ta fram metodmaterial, bland annat i form av en bok och ett studiematerial, erbjuda
studiecirklar och att vara med och bilda nya anhörigföreningar.
SV VG beviljades i december 2020 arvsfondsprojektet KiX Senior som pågår 2021-2023 i
samverkan med FUB, Anhörigas riksförbund och SV-avdelningarna i Västra Götaland och
Halland. KiX Senior handlar om eget inflytande över en aktiv fritid för seniorer med
intellektuell funktionsnedsättning.
Autism och asbergerförbundet
Regionförbundet samarbetar med Autism och asbergerförbundet framförallt i projektet
Vuxensyskon, där Bräcke diakoni i Göteborg är projektägare.
BOJ - Brottsofferjouren
Rutiner för hur samarbete med brottsofferjourerna i VG ska se ut har påbörjats för
framtiden, nätverksträffar för regionsamordnarna genomfördes i samverkan under 2020 och
en gemensam konferens planerades för 2020 men sköts fram och genomfördes istället
digitalt först 2021. Ingen utbildning blev av under 2020.
NSPH (Nationell Samverkan Psykisk Hälsa)
Regionförbundet samarbetar med NSPH framförallt i projektet Trialog, där Bräcke diakoni i
Göteborg är projektägare.
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Läsombud
Två Inspirationsdagar för högläsare och läsombud hann vi med innan coronan slog till. En i
Skövde och en i Göteborg.
Under 2020 har vi haft kontakt, men av olika anledningar inte någon genomförd
verksamhet, tillsammans med: Svenska downföreningen, Attention och Demensförbundet.

Kultur
Genom alla regionala möten som vi erbjuder bidrar vi till att stärka och utveckla demokratin.
Genom vårt engagemang inom det regionala kulturlivet bidrar vi till att bredda intresset och
öka delaktigheten. Uppgiften inom kulturområdet är att utveckla kulturverksamheten där
samverkan med kulturinstitutioner i samhället är särskilt angeläget.
Konst hantverk design
Flera planerade hantverkskurser i samarbete med SV:s lokalavdelningar har pga
pandemiläget ställts in.
I samarbete med Västarvet/Slöjd i Väst har Linberedningskurser kunnat genomföras under
hösten 2020.
Ett samarbete mellan SV och NAV har resulterat i Museiresan, där arbetslivsmuseerna nått ut

till både de hemestrande och besökare i regionen.
Litteratur
Det mångåriga samarbetet med Dalslands Litteraturförening/Bokdagar i Dalsland har
fortsatt under verksamhetsåret och föreningen ställde om till digitala bokdagar som
genomfördes i juli och satte publikrekord med 4000 besökare. Dalslands
Litteraturförening/Bokdagar i Dalsland genomförde 7 mars en
Poesidag/festival på Baldersnäs Herrgård, i samarbete med SV VG. Även Digitala
författarträffar genomfördes både vår och höst i samverkan med SV VG.
Bokmässan i Göteborg ställdes om till digitalt format, och där presenterades som en
programpunkt, Studieförbundet Vuxenskolans nyinstiftade litteraturpris för lättläst. Årets
vinnare var Åsa Storck, med motiveringen ”för att ha skapat ett spännande vardagsdrama på
liten yta i boken Kramar och brev”. Priset är på 50 000 kr.
Först ut i SVs digitala satsning Plats för Samtal, blev ett möte där författarna Åsa Moberg och
Anna Fredriksson samtalade med representanter från Anhörigas Riksförbund utifrån boken
De omöjliga: från psykiatrireform till dyr och dålig vård. Moderator var Lina Brustad,
folkbildningschef på SV Göteborg. Samtalet livesändes på förbundets facebooksida den 24
september, samma vecka som Årets bokmässa sändes digitalt med begränsat program,
Proffskultur
Under året har 158 kulturprogram genomförts över hela Västra Götaland i samarbete med
både SV-avdelningar och många av våra medlemsorganisationers regioner och distrikt. Bland
artisterna som varit aktuella under året är t ex Martin Schibbye, Yukiko Duke, Morgan
Larsson, Saga Becker på Bokdagar i Dalsland 2020, Kajsa Bergqvist, Skallsjö
sommarorkester, Henrik Strömberg från Scotts orkester, Musik på bakgård i Skaraborg,
Höstkonserter med Gun Svensson och Jennyli Gustafsson i Sjuhärad, Dick Harrisson om
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Sveriges Medeltid, Britt-Marie Mattsson, I Trumps Amerika och Vier Brillen med Sture
Hegerfors på Redbergsteatern.
Det goda mötet och Demokratin står aldrig stilla
Regionala Utvecklingsprojekten Det Goda Mötet, (Målgrupp: Utbildare/VU, anställda
cirkelledare, förtroendevalda i föreningslivet, kulturinsatser), och Demokratin står aldrig
stilla, (målgrupp: förtroendevalda och cirkelledare i föreningarna) som byggt på fysiska
möten, har skrivits om till digital utvecklingsarbete för 2020 och SV-avdelningarna har
tillsammans med regionala enheten gjort en stor del av det breda omställningsarbetet med
cirkelledarutbildningar och digitala utbildningar för cirkelledare och föreningar under
coronapandemin.
SV utbildar personal samt cirkelledare och utbildare i föreningar i syfte att de i sin tur ska
kunna stödja/utbilda främst i nya digitala verktyg. Förutom den rent tekniska delen läggs
stor vikt vid den pedagogiska metodiken så att vi säkerställer delaktighet, inflytande och
kunskap.
Vi har genomfört utbildning på flera olika plattformar, jobbat med stöd vid årsmöten,
handledning för förtroendevalda och cirkelledare.
Havet som förenar - Skageraks kapare
Utställningen Skageraks Kapare, har från stor/fast utställning bantats ner till
vandringsutställning med nya pedagogiska verktyg med syfte att locka unga och nya
människor. Ett aktivt arbete med Hembygdsföreningar framförallt inom Bohusläns
Hembygdsförbund men också NAV, Arbetslivsmuseerna i Västra Götaland har inletts.
Under pandemin har efterfrågan på utomhusaktiviteter och lokala besöksmål ökat besöken
hos hembygdsgårdar och hembygdsmuseer, och andra mindre museer på flera håll.
Utställningen Skageracks Kapare har visats på Åstol och Flatö/Malö Hembygdsförening
under sommaren 2020 och bidragit till ökade besökssiffror där.
TILLT – Skådebanan
SV har i styrelsen för Skådebanan i Västra Götaland under året representerats av Stina-Britt
Björk, ordförande och Maria Hultberg, ersättare.

Projekt.
SV ska vara en del i att stärka varje individs rätt till självbestämmande, inflytande och full
delaktighet i samhället. Även när det gäller medverkan i projekt ska vår värdegrund styra.
Trädgårdsresan
Projektet Trädgårdresan beviljades 2020 förnyad finansiering från Regional
utvecklingsnämnd, RUN och Kulturnämnden, KUN, för perioden 2021-22, som ett led i
samtalen om en mer långsiktig finansiering från RUN/KUN.
Verksamheten tillsammans med Svenska Trädgårdar i Väst/STIV har under året lett till
seminariedagar för funktionärer inom föreningen STIV samt separata trädgårdsdagar för
samarbetspartners och andra intresserade.
Ett utökat samarbete med Västsvenska Turistrådet har lett till stor potential för trädgården
som besöksmål i VG. I pandemin har trädgården som besöksmål varit en populär
utomhusaktivitet som lockat många deltagare och ett snabbt växande intresse. (Medlemmar
vittnar om en 40-procentig ökning!)
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Skogens Vatten
Skogens Vatten är en gemensam satsning av alla skogsägarföreningarna i Sverige
tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Fram till och med 2020 drev SV VG även två
projekt inom Skogens vatten som finansieras delvis av landsbygdsprogrammet och delvis av
skogsägarföreningarna. Utbildning av nyckelpersoner som kan sprida information vidare, är
målgruppen, samt skogsägare som är intresserade av att få veta mer om hur man kan ta
hänsyn till våra fina skogsvatten-miljöer i sitt skogsbrukande. Projekten som ska genomföra
informationstillfällen och fältdagar i skogen i grupp, hade svårt att locka deltagare, och den
digitala delen av utbildningen fick istället ett oväntat uppsving. Inför 2021 har SV VG ansökt
om en förlängning av båda projekten och en flytt av huvudmannaskapet till SV Förbundets
utbildningsbolag Humanus Syd. Syftet är att de två rikstäckande projekten också ska få en
rikstäckande huvudman.
KiX Senior
Arvsfondsprojekt som beviljades i oktober 2020. Ett eldsjälsprojekt som springer ur egna
erfarenheter KiX Senior handlar om eget inflytande över en aktiv fritid för seniorer med
intellektuell funktionsnedsättning. KiX står får Kreativitet, inspiration och Xtra mycket
kärlek.
Vi vill hitta aktiviteter där deltagare på ett kul sätt lär sig hur man på egen hand hittar
information om aktiviteter i sin närhet och även hur man gör om man vill delta samt påverka
utbudet och tillgängligheten. Vi vill se att det blir deltagarna själva som inspirerar annan
verksamhet till ökad tillgänglighet genom påverkan och delaktighet. Hos arrangörer vill vi
väcka en kreativitet och ett moderniserat sätt att arrangera och introducera aktiviteter för
seniorer med intellektuella funktionsnedsättningar, så att aktiviteterna för denna målgrupp
följer samma utveckling som resten av vårat samhälle. Samverkansparter är SVavdelningarna i Västra Götaland och SV Halland, FUB och Anhörigas riksförbund.
#Vägraskuld
Arvsfondsprojekt som beviljades i december 2020. Ett eldsjälsprojekt som springer ur egna
erfarenheter kring att vara ung anhörig och allt vad det kan innebära. Projektet vänder sig till
unga anhöriga, där anhörig är någon som regelbundet vårdar, stödjer eller hjälper en
närstående. Metoden utgår från en musikteaterföreställning som gestaltar hur det kan vara
att växa upp med ett syskon som har en svår psykisk sjukdom.
Under projektets tre år, kommer vi att samarbeta med skolor för att nå målgruppen. Vi spelar
föreställningen, genomför workshop med eleverna och erbjuder intresserade vidare stöd i
form av studiecirklar och föreningsengagemang. På detta vill vi att skapa förståelse för unga
personer som befinner sig i anhörigrollen att de inte är ensamma, att de har rätt att söka
hjälp och att de inte har någon skuld i sin närståendes sjukdom.
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3. Organisation SV VG
Förtroendevalda
Årsstämman för Regionala enheten SV VG (SVs Regionförbund Västra Götaland) hölls
digitalt 28 maj 2020. 47 röstberättigade ombud och 15 övriga intresserade samlades vid sina
datorer. Stämmoordförande var Annika Qarlsson.
Styrelsen har arbetat i sammanträdesform under 9 tillfällen, alla på distans, 28 maj
konstituerande, 24 juni, 18 aug, 22 sept, 22 oktober, 17 nov, 9 dec 2020 och 16 feb, 8 april
2021.
Gemensam konferens genomfördes med förtroendevalda från de 6 avdelningsstyrelserna
inom VG området, 30 sept och 29 okt 2020 samt 14 jan 2021.
I samband med den regionala konferensen 29 oktober undertecknade också samtliga
avdelningsordföranden i VGR gemensam Deklaration för Demokrati med anledning av 100årsjubileet för Demokrati .
Överläggningar har gjorts i ordförandegruppen, i samband med arbetet med att man antog
det gemensamma inriktningsbeslutet för att arbeta med de strategiska målen i Västra
Götaland. I det regionala utskottet som består av ordförande och avdelningschefer för de sex
avdelningarna i Västra Götaland har genomförts protokollfört möte på distans 12 maj 2020,
och då diskuterades bla förbundsstyrelsens remiss Strategi för SVs arbete med
organisationer. Avdelningarna har även genomfört gemensamt remissarbete kring Regional
Utvecklingsstrategi, RUS i augusti 2020.

Styrelsen
Bengt Ericson, Skara ordförande
Lars Andersson, Töllsjö, vice ordförande
Linda Arontzon, Bollebygd
Kenneth Carlsson, Färgelanda
Peter Domini, Björkö
Alf Hansson, Gråbo
Pontus Johansson, Hajom
Margareta Krakowski, Mölndal
IngMarie Larsson, Falköping
Camilla Johansson, Ljungskile
Hans-Inge Sältenberg, Strömstad
Saskia Thompson, Trollhättan
Karin Östring Bergman, Hisings Backa

Revisorer
Jan-Åke Bernsten, Hålanda, ordinarie
Peder Danesved, Ulricehamn, ordinarie
Thomas Olofsson, Baker Tilly, Uddevalla ordinarie aukt. rev
Carina Håkansson, Brålanda, ersättare
Peter Österberg, Mölndal, ersättare
Elisabet Ligner, Baker Tilly, Uddevalla, ersättare aukt. rev
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Valberedning
Ulf Eriksson, Falköping sammankallande och ordförande
Ordinarie ledamöter:
Birgitta Adolfsson, Skärhamn
Erik Eglén, Floda
Ruben Enochsson, Fristad
Ann Catrine Fogelgren, Göteborg
Dag Högrell, Falköping
Marita Karlsson, Svenljunga
Karin Nodin, Mellerud
Personliga ersättare:
Bengt Andersson, Limmared
Mats Andersson, Vänersborg
Lennart Brodén, Sollebrunn
Ann-Marie Ekström, Borås
Sven Olof Höög, Trollhättan
Peter Tagesson, Gällstad
Göran Ohlsson, Öckerö
Sören Pettersson, Lidköping
Personal 2020
Regionchef
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Assistent/verksamhetsutvecklare
Assistent
Assistent
Vaktmästare
Projektanställd Skogens Vatten
Projektanställd Trädgårdsresan
Projektanställd Trädgårdsresan
Projektanställd Trädgårdsresan

Maria Valeberg
Anna Anteryd
Maria Hultberg
Miriam Sannum
Anna-Malin Björk
Amanda Forsman
Ebba Jacobsson
Inger Olsson
Nina Ottosson
Dragan Savanovic
Stefan Johansson
Annika Samuelsson
Agneta Olsson
Karin Södersten

100%
100%
100%
100% (tjänstledig 50%)
100%
100% (från maj 2020)
50% (100% från augusti)
100%
100%
timanställd
20%
75% (föräldraledig)
25% (vikarie)
25% (vikarie)

Marknadsföring
Studieförbundet Vuxenskolan är ett starkt varumärke som är positivt laddat. Merparten av
den regionala insatsen är för specifika målgrupper och information och marknadsföring
anpassas i varje enskilt fall till målgruppen, oftast direkt riktad till organisationens
funktionärer. I rollen som regional kulturaktör, arrangeras ofta kulturprogram i samarbete
med annan aktör, tex SV avdelning, regional institution eller organisation, och nödvändig
information och marknadsföring sker anpassat i varje situation.
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4. Samarbeten
Västra Götalands Bildningsförbund, VGB
Under 2020 har Regionchef Maria Valeberg varit AU-ledamot i studieförbundsdelegationen
som samlar de regionala enheterna av de tio studieförbunden i Västra Götaland. I rollen som
ledamot i AU har regionchefen också haft en plats som ledamot i VGBs styrelse från stämman
våren 2020.
Vi står nu inför en stor utmaning framöver, där delar av folkbildningen ifrågasätts och
bidragsgivare agerar för förändrade bidragsformer. Vi måste tillsammans agera
samstämmigt och förtroendeingivande för att återskapa goda relationer och vårt goda
anseende igen. Det har vi framförallt gjort genom bildningsförbundet och genom att fokusera
på: Workshop om påverkansarbete och samarbete inom och för folkbildningen, Dialog med
VGRs kulturnämnds presidium angående regionbidragen samt omställning av verksamheten
p g a Covid19-pandemin, Etikfrågor Kommunbidragsrekommendationen, och under hösten
lämnade VGB ett remissvar på Regionala utvecklingsstrategin, RUS Västra Götaland 20202030.
Bildningsförbundet initierade 2020 en utbildning, ”Folkbildningens idé och praktik”, med
Göteborgs Universitet som utförare. Ett 30-tal deltagare från VGB:s medlemsorganisationer
har deltagit, från SV deltog Anna Anteryd, Regionförbundet och Eva-Karin Torhem Arnell,
SV Sjuhärad. GU kommer nu att ha kursen, som ger 15 högskolepoäng, i sitt ordinarie utbud
från och med 2021.
Övriga samarbeten
Det är en förmån att ha många samarbetsparter och ett brett nätverk i civilsamhället.
Tillsammans kan vi genomföra en mer omfattande och mer kvalitativ verksamhet, som
samtidigt stärker och utvecklar föreningslivet.
Vi strävar efter att 2020 fortsätta att utveckla samarbetet med andra studieförbund och
organisationer och finna nya samarbetsparter. Så gör vi plats för nytänkande!
• AkHut (Akademien för hållbar
utveckling)
• Axevalla folkhögskola
• Bohusläns museum
• Bräcke Diakoni
• Civilförsvarsförbundet i Västra
Götaland
• Coompanion Fyrbodal
• Coompanion Sjuhärad
• Coompanion Skaraborg
• Dalslands litteraturförening
• Funktionrätt Västra Götaland
• Förvaltningen för kulturutveckling
• Göteborgs Universitet
• HSSL, Hela Sverige ska leva
• Hushållningssällskapet i Västra
Götaland

• Högskolan Väst
• Innovatum Science Center
• MTM - Myndigheten för tillgängliga
medier
• Mölndals museum
• NAV – industrihistoria och
arbetslivsmuseer i Väst
• PRISMA VG
• Riksteatern Väst
• Slöjd i Väst
• Slöjd&Byggnadsvård
• STIV, Svenska trädgårdar i väst
• Södra Skogsägarna
• Textilhögskolan i Borås
• Västarvet
• Västergötlands Museum

