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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
SV Malmö

Organisationsnummer
846000-8975

Adress
Grynbodgatan 20

Postnummer och ort
21133 MALMÖ

Kontaktperson
För- & Efternamn
CARINA LÄNNERBERG

E-postadress
c.lannerberg@sv.se

Telefon
040-100160

Mobiltelefon
0707-389889

Notifieringar
E-post
Studieförbundets hemsida
www.sv.se/malmo

Uppgifter för utbetalning
Bankgiro
Kontonummer
5772-5905

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

Bengt Svensson

svenssonbengt@hotmail.com

070-6071505

Verksamhetschef

Carina Lännerberg

c.lannerberg@sv.se

0707-389889

2. Minimikrav
Är studieförbundet godkänt och erhåller statsbidrag av Folkbildningsrådet?
Ja
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Studieförbundets kontor i Malmö
Adress
Grynbodgatan 20, 211 33 Malmö
Öppettider
Måndag-torsdag 9-17, fredag 9-15
Övrig information
-

Studieförbundets verksamhetslokaler i Malmö
Adress

Typ av lokal

Grynbodgatan 20

Teoretiska lokaler i olika storlekar, undervisningskök, danssal/föreläsningssal, ateljéer

Annelundsgatan 55 B

Replokaler, inspelningsstudio, multirum, danssalar, keramik och silversmide

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

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

2021-04-28

Musikmöte

2020-10-07

Föreningsmöte

2021-03-10

Föreningsmöte

2021-04-21

Möte för chefer och musikansvariga

Övrig information
Vår musikansvarige missades att kallas till mötet 2020-10-07 annars brukar vi alltid vara med på dessa.
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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.
Vi fortsätter att ge ut vårt Inspirationsprogram vår och höst. Det delas ut med Sydsvenskan och,
Hela utbudet finns även på vår hemsida www.sv.se/malmo och vi är aktiva på sociala medier.
Vi gör årligen ett antal broschyrer om olika delar av vår verksamhet som tex Kulturresan.
Nyhetsbrev går ut till alla ledare och deltagare i vår verksamhet.
Detta har vi fortsatt med även under pandemin.
Beskriv hur ni når specifika målgrupper i Malmö
Exempelvis korttidsutbildade och deltagare från socioekonomiskt utsatta områden.
Vi är ute med uppsökande verksamhet i utsatta områden. Just nu samarbetar vi bland annat med öppna förskolor för att kunna erbjuda
föräldralediga att läsa svenska.
Vi har även digitala kurser för de som blivit eller riskerat att bli arbetslösa under pandemin för att de ska kunna närma sig
arbetsmarknaden igen. Speciellt har vi satsat på att utbilda våra kulturarbetare att kunna live-sända.
Bifoga exempel på kommunikationsmaterial från 2021
Säsongsprogram och andra trycksaker, nyhetsbrev och information om kulturprogram
Riktad information till specifika målgrupper
inspirationsprogram-vt-2021.pdf (941 KB)
inspirationsprogrammet-ht-21.pdf (902 KB)
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?
Enligt Studieförbunden i samverkan gjordes en överenskommelse om att inte ha fysisk verksamhet under våren och denna har vi följt.
Undantag har varit barn och unga samt utomhusaktiviteter som följt samhällets rekommendationer. I övrigt har vi enbart haft digital
verksamhet.
Under hösten 2021 har vi halverat grupperna för att kunna hålla avstånd och det finns tillgång till handsprit och vi har utökat städ för
att kunna komma igång lite sakta med vår verksamhet.
Så pandemin har haft en stor inverkan på vår verksamhet. Vi står ju med våra stora kostnader i form av lokaler och personal även
under de perioder då vi inte kan ha verksamhet.
Vi har anställd en digital verksamhetsutvecklare som både ska stödja våra verksamhetsutvecklare men även våra föreningar i det
digitala. Vi har även inrett ett digitalt rum som våra grupper kan använda för möten och kurser med såväl pedagogisk som teknisk
hjälp.
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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 låter vår verksamhetsplan för 2021 ligga kvar 2022 då vi inte kunnat genomföra det vi önskade i år utan skjuter det till nästa år.
Vi fortsätter att ha en bra blandning av verksamheter: allmänmarknad, föreningsverksamhet, kamratcirklar, verksamhet för personer
med funktionsvariationer samt en bred musikverksamhet. Utöver det jobbar vi mycket med vår HBTQ-certifiering och olika projekt.
Bifoga verksamhetsplan 2022
VP 2021.pdf (903 KB)
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.
Under 2022 kommer vi att fokusera på att återstarta den verksamhet som fanns innan pandemin och försöka återgå till ett nytt normalt
läge.
Fokus kommer även att ligga på att utbilda och vidareutbilda våra cirkelledare för att kvalitetssäkra vår verksamhet. Samt att jobba
aktivt med att stärka folkbildningens förtroende som en stark lokal kraft.
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