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Stöd till studieförbunden 2022 - Ansökan
1. Organisation och kontaktuppgifter
Organisation och kontaktperson
Under Kontaktperson skriver ni kontaktinformation till den person som skriver ansökan. Kommunikation sker under Mina sidor
via en meddelandefunktion som kopplas till e-postadressen som anges här. Det går bra att ange en gemensam e-post (exempelvis
info@exempel.se) och telefonnummer.
Organisationens namn
NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet)

Organisationsnummer
846001-2308

Adress
Ystadvägen 15

Postnummer och ort
214 30 Malmö

Kontaktperson
För- & Efternamn
ANNA EMANUELSSON HJALMARSSON

E-postadress
anna.e.hjalmarsson@nbv.se

Telefon
0733838385

Mobiltelefon
0733838385

Notifieringar
E-post
Studieförbundets hemsida
www.nbv.se

Uppgifter för utbetalning
Bankgiro
Kontonummer
5839?5641

Kontaktuppgifter till ordförande och verksamhetschef
Vi behöver kontaktuppgifter till de personer som är ytterst ansvariga för studieförbundsavdelningen och dess ekonomi.
Namn

E-postadress

Telefon

Ordförande

Bertil Freed

bertil.freed@nbv.se

0732767492

Verksamhetschef

Hanna Björk

hanna.bjork@nbv.se

0733838382

2. Minimikrav
Är studieförbundet godkänt och erhåller statsbidrag av Folkbildningsrådet?
Ja
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Studieförbundets kontor i Malmö
Adress
Ystadvägen 15, 214 30 Malmö
Öppettider
9-17
Övrig information
-

Studieförbundets verksamhetslokaler i Malmö
Adress

Typ av lokal

Ystadvägen 15

Möteslokal, studierum, kontor, Oscar Olsson Museet

Gemensamma möten mellan studieförbund
Studieförbundet ska delta i gemensamma möten för avstämning och ömsesidig information samt egenkontroll. Det gäller bland annat:
Allmänna/övergripande möten (chefsmöten)
Möten om föreningssamarbeten
Möten om musikverksamhet
Ange vilka möten ni har deltagit i under 2020 och våren 2021
Datum

Typ av möte

2021-03-10

Samrådsmöte med övriga studieförbund

2020-10-07

Samrådsmöte, med övriga studieförbund, genomgång av samverkansparter och riskfaktorer

2021-04-08

Chefsmöte, diskussion om kommunikation, kvalitetsarbete, Corona

2021-06-03

Chefsmöte, diskussion om regeltolkningar, volym 2022, motverkning av dubbelrapporteringar

2021-02-04

Samrådsmöte kring musiken

2020-10-15

Chefsmöte

2020-06-03

Chefsmöte, diskussion om Agenda 2030, Förintelsekonferens (MalmöForum)

2020-12-03

Chefsmöte, diskussion om Öppna Malmö, föreningsdiskussion, Folkbildningsrådets kontroll,
kvalité.

2021-02-08

Chefsmöte

Övrig information
Det har varit viktigt för NBV har delta på gemensamma möten mellan de olika studieförbunden för att främja samarbete, god kvalité
och en givande dialog. Viktigt är också att delta på samrådsmöten med våra bidragsgivare för att kontinuerligt föra en dialog och
kunna visa på nyttan i folkbildningen.
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Kommunikation riktad till allmänheten i Malmö
Studieförbundet ska vara synligt och tillgängligt för Malmöborna, genom aktuell och utåtriktad information om den verksamhet man
bedriver i Malmö, i egen regi och i samarbete med andra parter.
Beskriv hur ni når allmänheten i Malmö med information om:
Studieförbundets allmänna profil
Kontaktuppgifter
Programförd studieverksamhet
Kulturprogram
Samarbeten med föreningar och grupper
Frågan avser er kommunikation under normala omständigheter. Påverkan av corona-pandemin kan ni beskriva i steg 3
Verksamhetsplan.
Nykterhet och livsstil är NBV:s allmänna profil och vi värnar om att samtliga våra cirkelledare och deltagare ska att komma i kontakt
med NBVs ideologiska frågor: nykterhet, demokrati och föreningsliv. Vår verksamhetsplan inför 2022 är också kopplad till Agenda
2030 där vi kommer arbeta med de olika målen genom olika aktiviteter. En fråga som står ut lite extra under året är också
Demokratifrågan då demokratin firar 100 år i Sverige. Detta lyfter vi på olika sätt genom inspiration, studiematerial och föreläsningar
i verksamheten.
För att sprida våra kontaktuppgifter använder vi oss av flyers, affischer, vår Facebook-sida, vår hemsida och kurser.se.
www.nbv.se
www.facebook.com/nbvsyd/
kurser.se
Alla våra kulturprogram har en affisch som marknadsföringsunderlag och det senaste året under pandemin har vi satsat stort på
digitala kulturprogram som har marknadsförts genom de olika digitala kanalerna.
Vi har nätverksarbete med olika nätverk och forum som till exempel NAD, Malmö Ideella, etc. och vi arbetar kontinuerligt för att
exempelvis lyfta frågorna kopplade till Agenda 2030.
Beskriv hur ni når specifika målgrupper i Malmö
Exempelvis korttidsutbildade och deltagare från socioekonomiskt utsatta områden.
I Malmö har vi arbetat varierande och med olika metoder för att nå så många korttidsutbildade deltagare och deltagare i
socioekonomiskt utsatta områden som möjligt, genom våra projekt "Svenska för föräldralediga" och "Personer långt från
arbetsmarknaden."
Till vissa arrangemang använder vi oss främst av sociala medier och rekryterar deltagare genom olika forum på nätet. Till andra
arrangemang använder vi oss exempelvis av det lokala föreningslivet där vi rekryterar deltagare som tidigare inte varit i kontakt med
oss. På detta sätt använder vi oss av våra redan etablerade kontakter i föreningslivet från det vanliga folkbildningsarbetet som sprider
information om möjligheten till att delta i våra studiecirklar riktade till speciella målgrupper. Vi lägger stor vikt på vårt uppsökande
arbete, och försöker hitta nya och kreativa metoder kontinuerligt då grupperna är svåra att motivera och rekrytera till en verksamhet
som grundar sig på fritt och frivilligt deltagande.
En annan viktig del i att stärka arbetet med att nå ut till dessa grupper är mångfalden i vår personalstyrka. Både administrativt på
kontoret, men även de cirkelledare vi rekryterar som kommer i direkt kontakt med deltagarna. Våra cirkelledare talar tillsammans fler
än 30 språk, vilket täcker de största språkgrupperna i Malmö.
Ett praktiskt exempel på samverkan är en studiecirkel som anordnas tillsammans med Rädda Barnen i Malmö som hade en
föräldragrupp som bestod av föräldralediga kvinnor med behov av att lära sig det svenska språket. Vi bistod med cirkelledare,
studiematerial och tog fram en gemensam studieplan som fastställdes av deltagarna själva. På detta vis kunde kvinnorna som deltog i
denna studiecirkel stärka sina kunskaper i det svenska språket samtidigt som de var föräldralediga och inte deltog i vanlig SFIundervisning.
Vi försöker även få våra medlemsorganisationer i nykterhetsrörelsen, exempelvis IOGT-NTO och Junis, att etablera sig i de
socioekonomiskt utsatta områdena.
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Bifoga exempel på kommunikationsmaterial från 2021
Säsongsprogram och andra trycksaker, nyhetsbrev och information om kulturprogram
Riktad information till specifika målgrupper
Mehmed låter inte musiken tystna.pdf (1,6 MB)
Annons MHF 2021.pdf (961 KB)
NBV-postern.pdf (10,77 MB)
Särskilda satsningar.pdf (952 KB)
Gazetten nr 1 2021.pdf (5,02 MB)
Gazetten nr 2 2021.pdf (6,33 MB)
NBV nyhetsbrev våren 2021.pdf (1,03 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

3. Verksamhetsplan
Sammanfatta hur verksamheten 2021 påverkas av corona-pandemin
Vilka anpassningar och omställningar har ni behövt göra?
Pandemin har under det gångna året gett upphov till stora utmaningar för folkbildningen, men vi har lyckats ställa om en del av
verksamheten till digital sådan. Vissa föreningar och grupper har däremot, av olika anledningar, valt att helt eller delvis avvakta med
verksamhet. Många av våra cirkelledare och deltagare har givetvis utökat sina kunskaper kring digitala möten och dess möjligheter
under pandemin, kunskaper som man kommer att ta med sig framöver, men frågan om hur vi bäst kan motverka digitalt utanförskap
har också blivit synnerligen aktuell under det gångna året. NBV ser möjligheter med den digitala folkbildningen men värnar starkt om
det fysiska mötet mellan människor och hoppas att vi snart ser en tid när detta återigen är en självklar del i vardagen.
Det har varit viktigt för oss att hålla en kontinuerlig kontakt med våra ledare och deltagare under pandemin, att fortsätta inspirera,
uppdatera med tips, idéer och studiematerial och att inte minst ge dem redskap och verktyg för att kunna anpassa verksamheten, varför
vi exempelvis har lanserat digitala utbildningar.
Som läget är nu ser vi en viss ljusning när det gäller uppstart av fysisk verksamhet men också att det finns farhågor om att vissa
föreningar inte kommer orka driva vidare föreningarna efter den här perioden pga olika pandemirelaterade svårigheter. Vi hoppas i det
stora hela att kunna hålla igång de digitala framstegen som gjorts men att också komma igång med mer fysisk verksamhet mer under
hösten.
Verksamhetsplan 2022 för Malmö
Verksamhetsplanen ska ge en bra helhetsbild av folkbildningsverksamheten i Malmö 2022 och ska ge väsentlig information om:
målsättningar, innehåll och omfattning för olika delar av verksamheten
deltagare och målgrupper
organisation och ekonomi
kommentarer om utveckling, prioriteringar och planerade större förändringar
Om era ordinarie planeringsdokument ger den information som krävs kan ni bifoga dem. I annat fall kan ni till exempel bifoga
er regionala plan och komplettera med en extra bilaga som kort sammanfattar planerad verksamhet i Malmö.
Vi är medvetna om att studieförbundens verksamhetsplaner för 2022 kan vara preliminära vid tidpunkten för ansökan.
Sammanfatta kort verksamhetens profil i Malmö
Vi fortsätter att arbeta med våra kärnfrågor Nykterhet och Livsstil, Demokrati (delaktighet, inflytande och makt) och Föreningsliv i
socioekonomiskt utsatta områden. En framträdande fråga under 2021 är demokratifrågan, här satsar vi på att nå ut med studiematerial
och inspiration till våra ledare och deltagare. Även Agenda 2030 med de globala målen genomsyrar vårt arbete och planering under
året.
Bifoga verksamhetsplan 2022
VP 2022.pdf (2,63 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Sammanfatta kort planerade större förändringar 2022
De förändringar ni beskriver ska relatera till er verksamhet före påverkan av corona-pandemin.
NBV kommer att fortsätta att arbeta med frågor kopplade till Agenda 2030, och att särskilt arbeta med det utifrån den särart som
präglar just vårt studieförbund, dvs nykterhetsfrågorna. Alkohol och droger är ett av utvecklingshindren som de globala målen vill
motverka. Valet kommande år, och därmed frågor kring demokrati, är också en viktig del av vårt arbete och vi kommer att fortsätta
utbilda kring detta och bevaka frågorna, inte minst med hjälp av våra demokratiambassadörer. Vår Föreningsbok, som numera också
är översatt till arabiska, kommer att vara central; den ger föreningarna bra förutsättningar att verka i en demokratisk anda.
Förhoppningen är också att den digitala klyftan minskar ytterligare genom gott folkbildningsarbete, här finns tex nya
instruktionsfilmer som skall spridas.

Övriga bilagor
Det kan exempelvis vara andra plan- och budgetdokument.
Budgetutkast Malmö 2022.xlsx (10 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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