Övergripande inriktning av verksamhet och ekonomi
Framtidens folkbildning skapas av de människor som väljer att delta,
och vårt övergripande mål är att nå fler som vill engagera sig och bidra i
ett starkt och demokratiskt och hållbart civilsamhälle, och ett rikt föreningsliv. Vi ska bibehålla och stärka vår position som det studieförbund
som når flest deltagare i Västra Götaland.
Vår verksamhet vilar på en värdegrund som betonar alla människors lika
värde och rätt till full delaktighet i samhället.
Vi ska genom att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, öka kompetens och kunskapsutveckling.
Vi strävar efter att den skapande kulturverksamheten finns i invånarnas
närhet och att ett kvalitativt kulturutbud når alla invånare i Västra Götaland.
Vi ska aktivt arbeta för att erbjuda utbildning för en ökad mångfald
bland cirkelledare, och stötta målgrupper med särskilda behov i rollen
som ledare, och vi ska öka andelen cirkelledare i Västra Götaland som
genomgått SV:s cirkelledarutbildning.
Vi ska också identifiera behov och erbjuda fler arenor för samverkan och
erfarenhetsutbyte mellan cirkelledare och mellan avdelningar och medlemsorganisationer.
Vi ska göra konkreta insatser för att främja digital utveckling och innovation i hela organisationen vad gäller digitalt stöd. Ett område som aktualiserats akut i och med corona-pandemin, där vi ser en snabbt ökad
kompetensnivå, som ger långsiktiga förändringar i mötestekniker och
arbetssätt.
Vi ska arbeta med Ungas Organisering för en hållbar, demokratisk samhällsutveckling som tar steget in i nästa generation, tillsammans med
Förbundet Vi Unga och de två distrikten i VGR.
Vad gäller ekonomi 2020 kommer slutförandet av försäljningen av fastigheten i Uddevalla ge en positiv engångseffekt. Påverkansarbetet om
en förändrad fördelningsmodell för det regionala anslaget till studieförbunden fortsätter.
Effekterna av Corona-pandemin är när detta dokument antas svårt att
överblicka. Men styrelsen kommer att ha särskild bevakning på detta.
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