SV Sörmland

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

SV SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

NÅGRA SIFFROR FRÅN ÅRET
SOM GÅTT….
 51 536 deltagare fanns i

Studieförbundet
Vuxenskolans verksamhet
under 2015.
 30 498 studietimmar

 36 ideella föreningar
samverkar med oss
 349 engagerade och kunniga cirkelledare ledde studiecirklar hos
oss under året
Vi inom SV Sörmland har arbetat för att vara en lokal kraft för
samhällsutveckling. Genom att arrangera ett rikt utbud av cirklar,
föreläsningar och kulturarrangemang har sörmlänningarna getts möjlighet till
att växa genom ny kunskap och spännande möten med andra människor.
Vårt samarbete med Sörmlands kommuner och 36 olika föreningar har
skapat mervärden genom att vi tillsammans genomfört en mer omfattande
och kvalitativt bättre verksamhet, samtidigt som det också stärkt och
utvecklat föreningslivet.
SV är ett av tio studieförbund som får resurser från stat, kommun och
landsting för att bedriva folkbildning. Resurserna tilldelas efter hur många
studietimmar vi genomför på årsbasis. Folkbildningsrådet är vår
tillsynsmyndighet och gör regelbundna kontroller av vår verksamhet.

Erika Olsson
Ordförande SV Sörmland
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ESKILSTUNA
Dansverksamheten i bl.a. SVs
dansskola ”The Pointe” är omtyckt, ca
225 elever/vecka mellan 4 – 75 år
lär sig dansa stepp, balett, modern
jazz, orientalisk dans, västafrikansk
dans, riverdance, musical workshop
och mycket mer.
I slutet av vårterminen varje år
genomförs en dansshow med alla
elever som vår duktiga dansledare
Hanna Ehrlund Luhanko gör koreografin till, årets
uppsättning ”Peter Pan” genomförde två utsålda föreställningar på Eskilstuna Teater.

Flitiga deltagare i Kjula
träslöjdscirkel förkovrar
sig bland träslag och
slöjdmetoder. Mångårig
cirkelledare är Bengt
Lundin (till vänster) .

Under sommaren arrangerar Sörmlandsgårdens vänner (hembygdsföreningen på
Djurgården) musik och föreläsningar flera
gånger i veckan. Flera av våra hembygdsföreningar har cirklar och kulturarrangemang
under hela året som vävning och textila
tekniker, torpinventering, Författarafton,
reseskildring, digitalisering av sina samlingar.
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FORTS ESKILSTUNA
Andra cirklar och föreläsningar som
varit populära under det gångna året
är motorsågskörkortet, engelska
konversation, äppelförädling, ”att få
stroke och komma tillbaka”, Vågaprova-surfplatta, datakunskap,
körsång, ”bin till nytta och nöje”,
filosofiska tankar och mycket mer.
LRFs herrar genomförde även i år en
matlagningscirkel.

I mars anordnade vi en mycket
välbesökt och uppskattad vävutställning
i våra lokaler på Kungsgatan. Många av
våra vävgrupper deltog med alster och
de minglades och pratades vävnoter
som aldrig förr.

På uppdrag från Folkbildningsrådet har
vi haft verksamhet för personer som är
asylsökande i Hållsta och på Eskilstuna
hotell. Det är språkcirklar för att
förbereda för SFI och en del
samhällsinformation. Under
hösten deltog 178 personer i
denna verksamhet. Dessa
personer räknas inte med i den
vanliga statistiken för
studietimmar.
SIFFROR ESKILSTUNA
ARRANGEMANG: 532 ST
DELTAGARE:

14 363 PERS

KULTURPROGRAM:
STUDIETIMMAR:

176 ST
13 607 ST
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FLEN
Under hösten genomförde vi tre kompetensutvecklingsträffar för föreningar –
bl.a. där föreläsare från Skatteverket medverkade, kunskaper om
valberedningsarbete och kassörens uppdrag i föreningen.
Många av våra föreningar är mycket aktiva och vänder sig till både
medlemmar och allmänhet - Mellösa hembygdsförening har haft ett digert
sommarprogram med utställare och musikunderhållning. LRF Flensorten
genomförde under senhösten föreläsningar hos entreprenörer och
kommunens näringslivsenhet. Lindersborgs bygdegårdsförening har ordnat
musikunderhållning under hela året. Afasiföreningen i Flen har genomfört
studiecirkel i kommunikationsprogrammet ”dialog comi”.
Tillsammans med äldreboendet på
Drejskivan arrangerade vi
musikunderhållningar samt
studiecirkel med olika
hantverksteman.
Vi anordnade en växtfärgningscirkel på Båvens spinnhus under
två intensiva dagar i juli.

Vi anordnade också andra hantverkscirklar
såsom spinna av ull, hardangersömnad,
tenntråds-flätning och oljemålning.
Villaägarföreningen har haft cirkel i
föreningsutveckling.
SIFFROR FLEN
ARRANGEMANG:

199 ST

DELTAGARE:

7 702 PERS

KULTURPROGRAM:
STUDIETIMMAR:

135 ST
1 303 ST
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GNESTA
Tillsammans med Gnesta Bibliotek har vi anordnat
utställningar och prova på inom bl.a. bokkonst,
remake på köksgrejer, pärlsmycken, Pippis sakletarutställning. Gnesta Fotoklubb arrangerade en
samlingsutställning med många besökare.

Andra
exempel på vår verksamhet är
bl.a. föreläsning om trädbeskärning, cirklar om antirasistisk feminism (tillsammans
med Fi), Damer och IT, Ett sätt
att tala om böcker, EQ-painting,
Fotografera mera (Gnesta fotoklubb), Jazzdans, Nyckelharpa /Durspel, ”Kulning och fäbodliv” och tyska.
Tillsammans med Björnlunda Hembygdsförening arrangerades en omtyckt
cirkel i gärdsgårdsbygge, konstutställningen ”Rosvärk” och smidesutställning.
Läxhjälp/Språkträning genomförs med hjälp av underbara volontärer som
bidrar med sin tid och kunskap till SFI-elever och andra med svenska som
andraspråk. Detta har kunnat komma till stånd med hjälp av Maria
Johansson, integrationssamordnare från Gnesta kommun och SFI, Gnesta
kommun.
Hantverkscirklar är populära, under året har vi arrangerat nålbindning,
tenntråd, vävteori och stickning.
SIFFROR GNESTA
ARRANGEMANG:
DELTAGARE:

92 ST

2 673 PERS

KULTURPROGRAM:
STUDIETIMMAR:

58 ST
788 ST
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KATRINEHOLM
Vi har deltagit på biblioteket vid ”Digidelveckan” samt medborgarveckan för
att informera om ”Upptäck världen i datorn” och erbjuda cirklar såsom Vågaprova-surfplatta och Data grund – fortsättning.
Glaukomföreningen är en ny medlemsförening hos SV, de har anordnat
lokala medlemsmöten och haft flera föreläsningar.

Bland många spännande
studiecirklar som SPF Seniorerna
anordnar tillsammans med oss,
finns ”Mitt Liv – min historia.
Stora Malms hembygdsförening har
studiecirklar i att renovera och
underhålla sina samlingar.

Centerpartiet har genomfört bl.a.
politikerskola i cirkelform och
föreläsningar.
Villaägarföreningen är aktiv och
anordnade studiecirkel i
styrelseutveckling.

SIFFROR KATRINEHOLM
ARRANGEMANG:
DELTAGARE:

127 ST

3 787 PERS

KULTURPROGRAM:
STUDIETIMMAR:

53 ST
2 243 ST
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NYKÖPING
En av våra verksamheter för personer
med funktionsnedsättning, ”Onsdagsklubben” har under hösten bakat, gjort
studiebesök, läst ”Leva som Svensson”
och provat på olika instrument.
Onsdagsklubben bjöd in Veronica
Andersson (S), ordförande i vård- och
omsorgsnämnden i Nyköping, för en
frågestund, som avslutning. Största
frågan var färdtjänsten.
I Tystberga bygdegårdsförening har medlemmarna lärt sig att dansa bugg.
Hemslöjdsföreningen har ordnat slöjdträffar i plåterbruk (plåtåterbruk), tova i
finull, täljning i färskt trä samt pappersflätning med näver.
Föreningen Norden har genomfört föreläsningar under hela året bl.a. om
Tove Jansson, Island och folksagorna, att leva med en skandinavisk och
judisk identitet.
Tuna hembygdsförening har haft
studiecirklar och kulturarrangemang bl.a.
hur en höslåtter går till.
Lunda hembygdsförening ordnade bl. a. en
tur med tåg och guidad visning med
anledning av 100-års jubiléet av järnvägen
Nyköping – Krokek.
Nyköpings hembygdsförening gav
föreställningen ”Den stolta skammen.”

SIFFROR NYKÖPING
ARRANGEMANG:
DELTAGARE:

341 ST

12 581 PERS

KULTURPROGRAM:
STUDIETIMMAR:

234 ST
2 443 ST
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OXELÖSUND
SPF Seniorerna i Oxelösund är mycket aktiva och
har haft en mängd spännande verksamheter
t.ex. Mervetarcirkeln - aktuella frågor för
pensionärerna i Oxelösund, cirkel om
jazzmusikens historia, måla akvarell, Våga prova
Surfplatta, körsång, föreläsning- och
diskussionskvällar om gamla filmer och
litteraturcirkel.

SPFs internationella dansgrupp har haft
flera dansuppvisningar, och SPFs kör
flera framträdanden.

SIFFROR OXELÖSUND
ARRANGEMANG:
DELTAGARE:

70 ST

2 112 PERS

KULTURPROGRAM:

50 ST

STUDIETIMMAR:

667 ST
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STRÄNGNÄS
Liberalerna genomförde en intressant cirkel utifrån kommunens
miljöengagemang.
SPF Strängnäs provade ny och spännande verksamhet som de kallade
för ”bytta tankar” – att träffa nya människor och diskutera nya och
spännande ämnen med.
Två körer, SPFs Eternellerna och Roggekören, samarbetar med oss och har
haft flera framträdanden under året.

Släktforskningscirklar och föreläsningar
är populära, i Strängnäs samarbetar vi
med Eskilstuna Strängnäs
Släktforskarförening om lokal och
cirklar.

Populära har även Våga-prova
surfplatta, Data grund och
smartphone varit där man under tre
tillfällen fått en inblick i och lär sig
mer om datavärlden. Det sker med
hjälp av medel från
Länsbildningsförbundets avsatta
medel till projektet ”Digidel”.
SIFFROR STRÄNGNÄS
ARRANGEMANG:
DELTAGARE:

99 ST

1 906 PERS

KULTURPROGRAM:
STUDIETIMMAR:

33 ST
1 762 ST

9

SV SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

TROSA

I samarbete med biblioteket i
Vagnhärad arrangerade vi
konstutställningar och prova-på dagar
i bokkonst och remake under sportoch höstlovet.

SPF Trosa har varit aktiva och haft
studiecirklar bl.a. i franska, matlagning för
herrar, skönlitteratur, lappteknik och digital
fotografering.

SIFFROR TROSA
ARRANGEMANG:
DELTAGARE:

83 ST

6 412 PERS

KULTURPROGRAM:
STUDIETIMMAR:

61 ST
549 ST
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GODS & GÅRDAR
Projektet tillsammans med Sörmlands Sparbank som går ut på att
dokumentera landsbygdens förändring sedan 40-50-talet fortgår.
Projektmedarbetare som arbetar genom jobb- och utvecklingsgarantin”
(Fas3) har intervjuat, fotograferat och dokumenterat fastigheter och lagt in
dem i en databas. Arbetet utförs från kontoren i Eskilstuna och Katrineholm.

Lite mer formalia…….
SV Sörmlands styrelseledamöter under 2015:
Ordförande
Erika Olsson
Vice ordförande

Jan Rudengren

Övriga ledamöter

Lill Björk (adj. från Centerpartiet)
Jan-Olof Blomster
Ann-Carina Carlsson
Annelie Karlsson
Hans Paulin

Revisorer
Ulla-Britt Larsson - förtroendevald
Bertil Carlsson - förtroendevald
Marie Welin - auktoriserad, PwC
Valberedning
Karin Andersson
- LRF (sammankallande)
Johan Munthe - Fp
Bo Rundquist
-C
Bengt Eriksson
Helen Wretling
Under året har åtta protokollförda styrelsesammanträden hållits.

11

SV SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
SV avdelningen, administration & lokaler
SV Sörmland har sitt säte i Eskilstuna kommun och arbetar i länets nio
kommuner. Avdelningen har kontor/studielokaler i Eskilstuna, Flen, Gnesta,
Katrineholm, Nyköping, Strängnäs och Torshälla. I dessa lokaler inryms
kontorsrum för administration och 18 studierum för cirkelverksamhet. SV
Sörmlands lokaler är väl lämpade för vårt ändamål – studieverksamhet och
är tillgängliga för alla. Vi tycker att det är viktigt att finnas lokalt och arbetar
för detta, på många platser hyr vi tillfälligt lokal för att finnas nära
deltagarna.

Statens syften och områden
Staten har fyra syften som folkbildningen skall förhålla sig till:





Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation
och delta i samhällsutvecklingen.
Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och
utbildningsnivån i samhället.
Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

SV Sörmland förhåller sig till dessa syften enligt följande:
En levande demokrati har sin början hos den enskilda människan och i
samspel med andra.
Genom alla möten som vi erbjuder för det demokratiska samtalet, i
studiecirkeln, kulturarrangemanget och föreläsningen, bidrar vi till att stärka
och utveckla demokratin.
Vi har en utåtriktad verksamhet kring olika samhällsfrågor, där innevånarna i
kommunen ges möjlighet att ta in ny kunskap, föra dialog samt ingå i ett
sammanhang. För våra deltagare med olika funktionsnedsättningar är
studiecirkeln i många fall det enda forum där man kan vara med och påverka
sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.
Genom att tillhandahålla ett brett utbud av studiecirklar till både allmänheten
och organisationer/föreningar bidrar vår SV avdelning till att utjämna
utbildningsklyftor och höja bildningsnivån.
Genom en omfattande kulturverksamhet samt vårt engagemang inom det
lokala kulturlivet bidrar vi till att bredda intresset och öka delaktigheten.
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Staten har sju särskilt prioriterade områden som folkbildningen skall
förhålla sig till:
1. Den gemensamma värdegrunden, alla människors lika värde och
jämställdhet mellan könen
2. Det mångkulturella samhällets utmaningar
3. Den demografiska utmaningen
4. Det livslånga lärandet
5. Kulturen
6. Tillgänglighet och möjlighet för personer med funktionshinder
7. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa
SV Sörmland förhåller sig till dessa områden enligt följande:
 Människor oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, annan etnisk
bakgrund deltar i vår verksamhet.


Vi arbetar för att bli en ”brygga” mellan olika kulturer. Arrangemang
med inslag från olika kulturer är bra redskap i detta arbete. Inom vår
verksamhet bland nysvenskar läggs stor vikt vid att skapa förståelse
för det svenska samhället samt underlätta för integration.
Vi inspirerar till gränsöverskridande kultur.



Verksamheten vänder sig till alla i samhället oavsett ålder, kön, yrke,
religion, etnicitet, utbildning etc. Genom den demografiska blandning
som vi har inom vår verksamhet uppstår många spännande möten,
vilket kan bidra till ökad förståelse.



Det livslånga lärandet är en viktig del inom vår verksamhet dels mot
allmänheten och dels mot de organisationer/föreningar som vi arbetar
tillsammans med.



Vi bedriver en omfattande kulturverksamhet med ett varierat utbud
som vänder sig till allmänheten och organisations/föreningslivet.



Människor med funktionsnedsättning har tillgång till vår verksamhet
vad avser studiecirklar och kultur. Vi arbetar även aktivt för att rikta
vår marknadsföring till dessa grupper.



Vi arbetar med att genomföra studiecirklar och föreläsningar kring
folkhälsofrågor.
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Ekonomiskt resultat
Utfall 2015
Verksamhetsresultat

185 025 kr

Flen 2015-02-10

Erika Olsson

Jan Rudengren

Ordförande

vice ordförande

Lill Björk

Jan-Olof Blomster

Ann-Carina Carlsson

Annelie Karlsson

Hans Paulin
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