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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
Studiefrämjandet Skåne-Blekinge

Organisationsnummer
837000-3983

Adress
Ystadsgatan 53c

Postnummer och ort
21444 Malmö

Kontaktperson
För- & Efternamn
Nils Patrik Christian Nilsson

E-postadress
patrik.nilsson@studieframjandet.se

Telefon
0705578755

Mobiltelefon
0705578755

Notifieringar
E-post
Studieförbundets hemsida
www.studieframjandet.se/skane

Uppgifter för utbetalning
Bankgiro
Kontonummer
846-2848

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

Annika Andersson

annika.andersson@studieframjandet.se

070-2494143

Verksamhetschef

Liz Sandgren

liz.sandgren@studieframjandet.se

073-9424119

2. Minimikrav
Är studieförbundet godkänt och erhåller statsbidrag av Folkbildningsrådet?
Ja
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Studieförbundets kontor i Malmö
Adress
Ystadsgatan 53D, 200 43 Malmö
Öppettider
Måndag -Torsdag: 17.30-22.00
Övrig information
Vår reception med café är öppen: Måndag ? torsdag 17.30 ? 22.00 Fredag stängt Lördag 11.00 ? 17.00 Söndag 13.00 ? 22.00

Studieförbundets verksamhetslokaler i Malmö
Adress

Typ av lokal

Ystadsgatan 53D, 200 43 Malmö

Studiecirkellokaler

Ystadsgatan 53D, 200 43 Malmö

Rep/musiklokaler

Ystadsgatan 53D, 200 43 Malmö

Föreläsning och konsertlokal

Ystadsgatan 53D, 200 43 Malmö

danslokal

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

Möte angående etniska föreningar

2020-03-20

Chefsmöte

2020-06-03

Chefsmöte

2020-12-03

Chefsmöte

2021-02-08

Chefsmöte

2021-04-08

Chefsmöte

2020-09-10

Musikverksamhet

2021-04-21

Musikverksamhet

2021-05-19

Musikverksamhet

2021-05-27

Musikverksamhet
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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.
All vår verksamhet presenteras på vår hemsida. Här beskrivs såväl Studiefrämjandets allmänna profil och studieförbundens uppdrag,
som våra anmälningsbara cirklar och publika arrangemang.
Utöver detta marknadsför vi oss via våra Facebooksidor, som är uppdelade utifrån ämnesområde.
Två gånger per år sammanställs ett programblad som både går att ladda ner från vår hemsida och få som tryckt folder.
Vi använder oss av evenemangskalendern för många av våra publika och anmälningsbara arrangemang.
I övrigt är den viktigaste vägen att gå för att informera om oss och folkbildningen att vi finns på plats på så mycket arrangemang som
möjligt. Vi är även noga med att besöka våra föreningar och samverkansparter under verksamhetsåren.
Beskriv hur ni når specifika målgrupper i Malmö
Exempelvis korttidsutbildade och deltagare från socioekonomiskt utsatta områden.
Genom att aktivt underhålla det stora kontaktnätverk som vi har sprider vi information om oss till målgrupper vi annars hade haft
svårt att nå.
Vi gör återkommande besök hos våra samverkansparter så att kontakten med föreningen inte enbart upprätthålls av en person.
Vi erbjuder alltid instanser såsom Röda korset, skolor och socialtjänsten att komma och berätta om oss och folkbildningen i olika
sammanhang.
Bifoga exempel på kommunikationsmaterial från 2021
Säsongsprogram och andra trycksaker, nyhetsbrev och information om kulturprogram
Riktad information till specifika målgrupper
Studieprogram HT 2021.pdf (5,05 MB)
Inbjudan L1 digital.pdf (218 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

3. Verksamhetsplan
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Sammanfatta hur verksamheten 2021 påverkas av corona-pandemin
Vilka anpassningar och omställningar har ni behövt göra?
Vi har under merparten av 2021 stängt ner våra lokaler i Malmö. De enda lokaler som varit i bruk är de musiklokaler som utrustats av
banden själva och där enbart ett fåtal personer har tillgång.
Cirklar i språk, båtförarintyg, spelkultur och dans är exempel på cirklar som vi kunnat lyfta ut på nätet.
Flera ledarutbildningar och kulturprogram har genomförts digitalt. Detta är något vi kommer att fortsätta att erbjuda då det finns
många positiva fördelar.
För att våra föreningar ska kunna hålla årsmöte digitalt, på ett demokratiskt sätt, har vi haft utbildningar i detta.
Den digitala omställningen har satt höga krav på att vi som organisation själva är kunniga inom området. Därför har vi lagt mycket tid
på att utbilda personal.
Den verksamhet som huvudsakligen genomförs utomhus, såsom valpcirklar och naturguidningar, har kunnat fortgå i större omfattning
än övrig verksamhet. Med hjälp av exempelvis högtalarvästar har det gått att hålla avstånd och de teoretiska delar som inte kunnat
genomföras utomhus har gjorts över nätet. Även här har vi stöttat ledare i hur en omställning kan göras utan att den pedagogiska
kvaliteten drabbas.

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
Våra två huvudsakliga ämnesområden är Musik/kultur och Djur/Natur/Miljö. All verksamhet präglas av folkbildningens pedagogik
och värderingar.
Våra medlemsorganisationer och lokala samverkansparter står bakom mycket av vår verksamhet i Malmö, men det är alltid vi som
ansvarar för det folkbildande innehållet.
Musiken är vårt främsta ämne. Vi är en förutsättning för många av Malmös musikgrupper.
Bifoga verksamhetsplan 2022
5. Verksamhetsplan och budget 2021-2022.pdf (8,8 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Sammanfatta kort planerade större förändringar 2022
De förändringar ni beskriver ska relatera till er verksamhet före påverkan av corona-pandemin.
För att stärka verksamhetsområdet djur, natur och miljö tillsätts en heltidstjänst i Malmö. Detta möjliggör en än tätare kontakt med
våra cirkelledare och föreningar. Personal som tidigare varit placerade i Lund kommer ha kontoret i Malmö som arbetsplats. Detta
stärker vår tillgänglighet i kommunen.
Fler konserter i vår konsertsal för att tillmötesgå bandens längtan att stå på scen igen och för att öppna upp för att uppleva livemusik.
Inte minst för de under 18 som inte kommer in på så många konsertställen i Malmö. Resurser läggs på att utbilda personal och ideella
deltagare i arrangörskap, scenteknik och streaming.
Organisationen har tillsatt tjänster med fokus på samhälle, demokrati och integrationsverksamhet. Malmö blir en naturlig
utgångspunkt för mycket av denna verksamhet.
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