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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
Sensus Skåne-Blekinge

Organisationsnummer
845000-5577

Adress
Studentgatan 4, vån. 3

Postnummer och ort
211 38 Malmö

Kontaktperson
För- & Efternamn
MARGARETA CLARÉN

E-postadress
margareta.claren@sensus.se

Telefon
040-664 56 80

Mobiltelefon
076-310 89 58

Notifieringar
E-post
Studieförbundets hemsida
www.sensus.se

Uppgifter för utbetalning
Bankgiro
Kontonummer
817-7123

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

Reino Fridh

reino.fridh@sensus.se

070-896 11 41

Verksamhetschef

Mikael Sandgren

mikael.sandgren@sensus.se

070-4600317

2. Minimikrav
Är studieförbundet godkänt och erhåller statsbidrag av Folkbildningsrådet?
Ja
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Studieförbundets kontor i Malmö
Adress
Studentgatan 4, plan 3, Malmö
Öppettider
månd. - torsd. 09.00 - 17.00, fred. 09.00 - 16.00, lunchstängt alla dagar 12.00 - 12.30
Övrig information
Här finns även verksamhetslokaler

Studieförbundets verksamhetslokaler i Malmö
Adress

Typ av lokal

Studentgatan 2, (plan 2)

Stor föreläsningssal/verksamhetslokal, 80 - 150 personer

Studentgatan 4 (plan 3)

3 studie/möteslokaler, 6 - 12 personer

Studentgatan 4 (plan 3)

2 studie/mötes/föresläsningslokaler, 15 - 25 personer

Studentgatan 4 (plan 3)

1 musikrum för ledarledda mindre musikcirklar

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
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Ange vilka möten ni har deltagit i under 2020 och våren 2021
Datum

Typ av möte

2020-03-20

Chefsmöte

2020-06-03

Chefsmöte

2020-10-15

Chefsmöte

2020-12-03

Chefsmöte

2021-02-08

Chefsmöte

2021-04-08

Chefsmöte

2021-06-03

Chefsmöte

2021-08-31

Chefsmöte (planerat)

2021-12-02

Chefsmöte (planerat)

2021-04-21

Musikhandläggar- och chefsmöte

2021-04-28

Musikhandläggarmöte, uppföljning

2020-10-07

Föreningssamarbeten

2020-09-10

Musikmöte, "ordinarie"

2020-05-20

Referensgruppsmöte

2021-03-02

Referensgruppsmöte

2021-03-18

Referensgruppsmöte

2020-04-23

MalmöForum/Öppna Malmö

2020-06-01

MalmöForum/Öppna Malmö

2020-09-02

MalmöForum/Öppna Malmö

2021-03-10

Föreningssamarbeten

2021-10-06

Föreningssamarbeten (planerat, datum osäkert ev. 2021-10-15)

Övrig information
Sensus närvarande vid alla redan genomförda möten ovan, utom (formellt) 2020-04-23, då Margareta Clarén, fortfarande arbetade på
Sfr, men representerade även Sensus, då hon började sin tjänst på Sensus den 18 maj 2020.
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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.
Vår allmänna profil: via hemsida (www.sensus.se), via Facebook (Sensus studieförbund Skåne-Blekinge) och Instagram (Sensus
Skåne-Blekinge). Det finns också ett antal värdegrunds- och profildokument i tryckt form att använda efter behov, vid presentationer
och möten.
Kontaktuppgifter: främst via hemsida (www.sensus.se), via Facebook (Sensus studieförbund Skåne-Blekinge) och Instagram (Sensus
Skåne-Blekinge), Eniro, hitta.se etc.
Programförd studieverksamhet: via hemsida (www.sensus.se), via Facebook (Sensus studieförbund Skåne-Blekinge) och Instagram
(Sensus Skåne-Blekinge). Samt via ca 4 riktade nyhetsbrev varje år, upptryckta flygblad, affischer både i egna och andras lokaler.
Därutöver via befintliga och nya kontaktytor beroende på ämne och målgrupp.
Kulturprogram: via hemsida (www.sensus.se), via Facebook (Sensus studieförbund Skåne-Blekinge) och Instagram (Sensus SkåneBlekinge). Samt via ca 4 riktade nyhetsbrev varje år, upptryckta flygblad och affischer både i egna och andras lokaler. Därutöver via
befintliga och nya kontaktytor beroende på ämne och målgrupp. Riktade nyhetsbrev till stora MO och samarbetsparter.
Samarbeten med föreningar och grupper: Via hemsidan (www.sensus.se) avseende våra nationella medlemsorganisationer. Via
Facebook (Sensus studieförbund Skåne-Blekinge) och Instagram (Sensus Skåne-Blekinge) när det gäller lokala samarbeten och dess
aktiviteter. Via ca 4 nyhetsbrev varje år om samarbetet eller dess folkbildningsaktiviteter är av brett /bredare intresse, upptryckta
flygblad och affischer både i egna och samverkansparters lokaler. Vid årliga möten mellan de 10 studieförbunden med tema
föreningssamarbeten.
OBS! Våra 4 regelbundna nyhetsbrev har en bred målgrupp, inkluderande både deltagare, cirkelledare, kommuner, regioner,
föreningar etc och är i huvudsak "profilbrev". Dessa kompletteras vid behov med ämnesinriktade nyhetsbrev och mer "säljande"
nyhetsbrev.
Beskriv hur ni når specifika målgrupper i Malmö
Exempelvis korttidsutbildade och deltagare från socioekonomiskt utsatta områden.
Specifika målgrupper i Malmö försöker vi nå på flera olika sätt, och med ett fokus på flexibilitet, anpassat utifrån de olika
verksamhetssituationer vi befinner oss i.
Via vår breda föreningsverksamhet och våra olika samverkansparter når vi grupperingar som kanske inte på egen hand hade s.a.s.
hittat fram till ett studieförbund. Via engagerade cirkelledare och föreningsaktiva når vi ut i kapillärerna på ett sätt som vi inte skulle
lyckats med via traditionella informationskanaler. Detta sätt att nå ut skapar också förtroende hos målgrupperna.
Vårt numera fleråriga arbete med s.k. särskilda/riktade medel (asylsökande etc.) har också breddat våra kontaktytor, inte minst i
socioekonomiskt utsatta områden.
Vi har också byggt erfarenhet och kunskap kring hur vi bäst når ut och bemöter, samt inspirerar dessa målgrupper, genom tätt
samarbete med föreningar och grupper i hela Malmö, under många år. Vi skapar nya kontakter tack vare att vårt namn sprids via
tidigare och befintliga kontakter.
Öppenhet, lyhördhet, nyfikenhet och ett lösningsorienterat arbetssätt är viktiga redskap i detta arbete.
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Bifoga exempel på kommunikationsmaterial från 2021
Säsongsprogram och andra trycksaker, nyhetsbrev och information om kulturprogram
Riktad information till specifika målgrupper
7 arrangemang, Bilaga Sensus ansökan Malmö stad 2022.pdf (2,86 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?
Då hela våren präglades av kraftfulla restriktioner minskade omfattningen på vår folkbildningsverksamhet mycket, såklart jämfört
med ett "normalår", men även jämfört med 2020, då vi förra året s.a.s. kunde bedriva fysisk folkbildning åtminstone fram till mitten
av mars. Årets totala "lockdown" avseende de flesta kulturprogram och nästan all fysisk verksamhet, har lett till en slutrapporterad
verksamhet som i nuläget är ca en fjärdedel av vad den var för ett år sedan vid samma tid. Vi har byggt upp en ganska omfattande
digital folkbildning, men då de flesta kulturprogram, en stor del av musik- och körverksamheten inte fungerar så väl i det digitala har
det fått stora konsekvenser för vår rapporteringsbara folkbildning.
Vi har dock, ändå, använt tiden på ett konstruktivt sätt. Vi har hållit kontakt med medlemsorganisationer, samverkansparter och
grupper, pratat framtid och erbjudit kompetensutveckling (digital kompetens, samt ex.vis ledarutveckling via nätet), samtal och stöd,
samt använt tiden för att utveckla oss själva samt sett över våra arbetsrutiner på flera sätt.
Under vintern 2020 - 2021 lades mycket kraft på granskningsarbetet.
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 når deltagare i både arvoderade och ickearvoderade cirklar och möter nya målgrupper som individer och som grupper/föreningar,
genom kontakter och närvaro i olika sammanhang.
Ämnen: musik, dans, teater, körsång, hållbarhet, film, foto, konsthantverk, konsthistoria, psykisk hälsa, hälsa och friskvård, personlig
och pedagogisk utveckling, livsåskådning, datakunskap, språk och samhällsintroduktion
Bifoga verksamhetsplan 2022
Verksamhetsplan Malmö Stad 2022, prel. 20210831.pdf (400 KB)
Sensus Skåne-Blekinge Huvudsaklig inriktning 2020-2024 (fastställd 200506).pdf (750 KB)
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.
Då 2020 och 2021 varit år som präglats av pandemin, ser vi att den utveckling som vi kommer att prioritera under 2022 är att arbeta
med att på bästa sätt hitta tillbaka till och anpassa vårt folkbildningsarbete till de förutsättningar, de behov och insatser som behövs i
Malmö 2022 och framåt. Vårt mål är att kunna stödja och utveckla kreativa (kulturellt såväl som inom andra relevanta områden) och
folkbildningsmässiga samarbeten som gagnar individer och samhälle.
Vi samarbetar redan med många aktörer i Malmö, både i projektform och mer långsiktigt, och tror på vikten av bred samverkan
mellan studieförbund, övriga civilsamhället, Malmö Stad och även företag i vissa fall, för att med gemensamma krafter skapa ett
stabilt hållbart samhälle.
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