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Inskickat av: ABF Malmö (ÅSA SANDSTRÖM)

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
ABF Malmö

Organisationsnummer
846000-9445

Adress
Spånehusvägen 47

Postnummer och ort
21158 Malmö

Kontaktperson
För- & Efternamn
ÅSA SANDSTRÖM

E-postadress
asa.sandstrom@abf.se

Telefon
040-35 24 15

Mobiltelefon
0702-045035

Notifieringar
E-post
Studieförbundets hemsida
malmo.abf.se

Uppgifter för utbetalning
Bankgiro
Kontonummer
370-6249

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

Stefan Höök

stefan.hook@abf.se

076-791 61 91

Verksamhetschef

Åsa Sandström

asa.sandstrom@abf.se

040-35 24 15

2. Minimikrav
Är studieförbundet godkänt och erhåller statsbidrag av Folkbildningsrådet?
Ja
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Studieförbundets kontor i Malmö
Adress
Spånehusvägen 47
Öppettider
9-17
Övrig information
Öppettider anger expeditionstider, verksamhetslokaler har öppet även kvällstid och helger

Studieförbundets verksamhetslokaler i Malmö
Adress

Typ av lokal

Spånehusvägen 47

studierum, föreläsningssalar

Föreningsgatan 54

replokaler (musik) danslokaler

Porslinsgatan 3-5

studierum, föreläsningssalar, konsthantverkslokaler

Annelund

replokaler

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

2021-04-21

musik och chefsmöte

2021-04-28

musikmöte

2020-10-07

föreningsmöte

2021-03-10

föreningsmöte

2020-05-20

referensgrupp

2021-03-18

referensgrupp

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

Övrig information
Har även deltagit i olika sf-specifika träffar inom Öppna Malmö och andra kommuninitaitv. Sf har andra gemensamma möten inom
tex Agenda 2030.
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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.
I allt kommunikationsmaterial profilerar vi oss som studieförbund, oavsett om det är i studieprogram eller i nyhetsbrev, när vi
presenterar ABF innan en föreläsning eller i sociala medier.
I ABF-huset utnyttjar vi lokalerna för att pres ABF, visa på möjligheter till folkbildning för föreningar och andra besökare.
Vi gör kampanjer med bland annat med affischer. På utåtriktade arrangemang syns vi med vepor, backdrops, profilmaterial,
profilkläder och grafiskt material. Varje höst och vår producerar vi ett tryckt studieprogram med våra studiecirklar och kurser för
allmänheten. Det innehåller generell information om vad ABF Malmö erbjuder som lokaler, resurser, studiematerial och teknik.
Studieprogrammet distribueras till offentliga platser och våra lokaler, samt som digitalt innehåll för sociala medier och hemsida.
ABF Malmö finns på sociala medier med en gedigen följarskara. Vi profilerar oss som studieförbund och är interaktiva. Vi arbetar
uppsökande i grupper och evenemang. Vi gör sponsrade inlägg som riktas till olika målgrupper beroende på vad för information vi
vill ska nå dem. Vi livesänder föreläsningar.
Varje månad får ca tusen personer vårt nyhetsbrev. Våra ca 250 medlems- och samarbetande föreningar samt cirkelledare får också
månatliga mailutskick med relevant information för dem.
På hemsida finns alla studiecirklar och arr samt utförlig information om vad man kan göra med ABF: utveckla sin förening, gå
utbildningar, bli cirkelledare, arrangera i våra lokaler eller starta en studiecirkel. Våra kontaktuppgifter finns på hemsidan, på tryckt
material, sociala medier, visitkort, via Google och på adressajter. Vi ser till att uppgifterna på hemsidan är aktuella.
Kulturprogram och olika samarbeten med föreningar och grupper sprids via hemsida, sociala medier, annonsering och lokala
evenemangskalendrar. Vi har även skyltar för våra föreningar och grupper att använda i sina egna lokaler, så att anordnarskapet är
tydligt.
Beskriv hur ni når specifika målgrupper i Malmö
Exempelvis korttidsutbildade och deltagare från socioekonomiskt utsatta områden.
Att nå ut till personer med mindre resurser och mindre utrymme än genomsnittsmalmöbon är en av byggstenarna i ABF Malmös
verksamhet. Ungefär 90% av vår verksamhet sker i samarbete med föreningar. Genom föreningskontakter når ABF ut till seniorer och
barn genom tex PRO, SKPF och Hela Malmö. Vi når ut till funkisrörelsen genom bla Inkluderingslabbet, Fontänhuset och RSMH. Vi
engagerar oss i social mobilisering i miljonprogramsområden tillsammans med föreningen Vi, Tillsammans i förening och Folkets hus
och Parker. Utöver den mångfacetterade föreningsverksamheten når vi in på djupet i vissa grupper genom projektverksamheten. Just
nu är projekt inom stadsodling för att främja psykisk hälsa samt demokrati och samhällsfrågor för ensamkommande ungdomar aktuellt.
Under pandemin har vi anordnat gratis utbildningar för de som blev permitterade, varslade eller uppsagda till följd av pandemin.
Din röst i Sverige: Verksamheten innehåller samhällsinformation om både demokratins principer och hur det svenska politiska
systemet fungerar.
Svenskacirklar: Med särskilt stöd från Folkbildningsrådet genomförs studiecirklar i svenska och lättare samhällskunskap för personer i
asylprocess.
Uppdragsutbildning tillsammans med Malmö universitet och Hela Malmö. En högskoleutbildning för personer från civilsamhället
som vill lära sig mer om organisation, folkbildning och social mobilisering.
Sammanstråla: Verksamhet för seniorer i ofrivillig ensamhet. Parallellt med detta har ABF ingått en IOP med Malmö stad och Röda
Korset med uppdrag att kartlägga föreningslivets och kommunens erbjudande till seniorer, med syfte att öka deltagandet i
verksamheterna.
Flertalet digitala satsningar som uppkom i pandemin kommer att bestå då den digitala klyftan är stor, och ökade i och med
majoritetssamhällets digitala utveckling.
Samtliga exempel är sökbara på ABF Malmös hemsida
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Bifoga exempel på kommunikationsmaterial från 2021
Säsongsprogram och andra trycksaker, nyhetsbrev och information om kulturprogram
Riktad information till specifika målgrupper
ABF pa&#778; Pride 2021.jpeg (3,42 MB)
Agenda 2030 - material till sociala medier.png (408 KB)
Din röst i Sverige - projekt - grafik.jpg (60 KB)
flyers exempel.png (123 KB)
Folkbildare mot nazism - utbildning - grafik.png (1,39 MB)
Instagram exempel.jpg (403 KB)
Introduktionsmaterial fo&#776;r fo&#776;reningar.png (378 KB)
Kampanj - affischer.JPG (2,94 MB)
Kulturprogram exempel - Mian Lodalen.pdf (99 KB)
Nyhetsbrev exempel.pdf (2,68 MB)
spra&#778;kcafe i Lomma.pdf (47 KB)
Studieprogram ht21.pdf (971 KB)
Svenska fo&#776;r asylso&#776;kande.jpg (139 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?
ABF har påverkats mer under 21 än under 20 då restriktioner för fysiska träffar blev striktare under senhösten 20. Nov 20 jun 21
hemarbetade all personal som kunde och ABF anordnade inga fysiska träffar inomhus. Att inte kunna träffas inomhus har minskat den
totala verksamheten markant även om den digitala verksamheten ökat. I flertalet föreningar har vi sett att man hellre pausat sin
folkbildningsverksamhet istället för att flytta över den till digitala miljöer. De mesta omställningarna från fysisk till digital verksamhet
gjordes redan under 20 och 21 har ffa handlat om att förfina och hålla i dessa aktiviteter: En till en-utbildningar i digitala verktyg har
möjliggjorts genom de extra coronamedel som Malmö stad delade ut i slutet av 20.
Då samtliga anslagsgivare (stat, kommun) valde att inte räkna volymer under 20 och 21 har ABF kunnat arbeta på andra sätt, bl a
möjliggjorde coronapengar att vi kunde arbeta med Ung i sommar, ett mycket lyckat projekt som inte hade varit möjligt vare sig
ekonomiskt eller personellt under ett normalår. När ungdomsverksamheten och nu även vuxenverksamheten så sakta kommer igång
inomhus sker det med begränsat antal deltagare varför verksamheten inte heller under hösten kommer upp i normalt antal deltagare
och så ej heller deltagaravgifterna.
Vi ser det som mycket angeläget att de erfarenheter som görs under pandemin finns med i analyser om hur och på vilket sätt
demokrati, kultur och föreningsliv finns tillgängligt för alla malmöbor.
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
ABFs idéprogram är grund för planering och prioriteringar. Vi bygger på idétraditionen av verksamhet inte bara för, utan genom
folket. Vi gör det eftersom självbildningstanken är en progressiv, demokratisk och välfungerande idé. Vi analyserar regelbundet våra
samarbetspartners behov och intressen. Där ska vår gärning vara starkast. Nuvarande temaområden är klass, klimat och antirasism.
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Bifoga verksamhetsplan 2022
Kortfattad verksamhetsplan 2022 ABF Malmo&#776;.pdf (274 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.
Hösten 2021 med uppstart av verksamhet kommer att vara vägledande för vilka och hur stora förändringar och satsningar som
kommer att ske det kommande året. Jämfört med pre Corona kommer det digitala folkbildningsarbetet att ha ett större utrymme.
ABF arbetar för en stärkt förankring på Lindängen och Segevång. Arbetet är påbörjat men beroende på pandemins utveckling är det
för tidigt att ge specifik information.
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