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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
Studieförbundet Bilda Sydväst

Organisationsnummer
864001-0149

Adress
Parkgatan 4

Postnummer och ort
41138 Göteborg

Kontaktperson
För- & Efternamn
IVAR HEDÉN JUDT

E-postadress
ivar.heden-judt@bilda.nu

Telefon
040-615 54 55

Mobiltelefon
0728-57 82 93

Notifieringar
E-post
Studieförbundets hemsida
www.bilda.nu/sydvast

Uppgifter för utbetalning
Bankgiro
Kontonummer
5301-4072

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

Anders Svensson

anders.v.svensson@gmail.com

0761-88 55 08

Verksamhetschef

Ivar Hedén Judt

ivar.heden-judt@bilda.nu

0728-57 82 93

2. Minimikrav
Är studieförbundet godkänt och erhåller statsbidrag av Folkbildningsrådet?
Ja
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Studieförbundets kontor i Malmö
Adress
Jörgen Ankersgatan 12
Öppettider
9-15
Övrig information
Endast bokade besök, under corona låg bemanning

Studieförbundets verksamhetslokaler i Malmö
Adress

Typ av lokal

Jörgen Ankersgatan 12

Konferensdelen hyrs/lånas ut till körer, föreningar, cirklar

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

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
E-post
malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00

Organisationsnr
212000-1124

Datum
2021-09-01 21:40

Ärendenummer
#140173

Inskickat av: Studieförbundet Bilda
Sydväst (IVAR HEDÉN JUDT)

Sida
3(6)

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

Typ av möte

2020-05-20

Referensgrupp

2021-03-02

Referensgrupp

2021-03-18

Referensgrupp

2020-09-02

Öppna Malmö, studieförbunden och kulturförvaltningen

2020-03-20

Chefsmöte Malmö

2020-06-03

Chefsmöte Malmö

2020-10-15

Chefsmöte Malmö

2020-12-03

Chefsmöte Malmö

2021-02-08

Chefsmöte Malmö

2021-04-08

Chefsmöte Malmö

2021-06-03

Chefsmöte Malmö

2021-08-31

Chefsmöte Malmö

2021-12-02

Chefsmöte Malmö (planerat)

2020-04-23

Öppna Malmö/Malmöforum

2020-06-01

Öppna Malmö/Malmöforum

2020-09-10

Musikmöte

2020-10-07

Föreningsmöte

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
E-post
malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00

Organisationsnr
212000-1124

Datum
2021-09-01 21:40

Ärendenummer
#140173

Inskickat av: Studieförbundet Bilda
Sydväst (IVAR HEDÉN JUDT)

Sida
4(6)

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.
Studieförbundets Allmänna Profil:
Framförallt genom vår hemsida och sociala medier (facebook och instagram) där vi delar med oss av vår verksamhet i regionen och
lyfter fram Bildas idéer och kärnvärden. Detta sker dels på förbundsgemensam nivå men också regionalt.
Information om kulturarr som vi gör tillsammans med våra samverkansparter finns på anslagstavlor, på affischer, på deras och våra
hemsidor, på programfoldrar, på facebook. Vi skickar även ut ett digitalt nyhetsbrev. Ett tydligt mål är att öka denna synlighet
ytterligare och få upp mer av vår verksamhet på vår hemsida, även den som sker i tex församlingar.
Kontaktuppgifter:
www.bilda.nu/sydvast
Programförd studieverksamhet:
Bilda anordnar i regel ingen programförd studieverksamhet, all verksamhet sker i samarbete med föreningar och annonseras separat.
Vi har dock under 2021 ökat vårt utbud av programförd verksamhet inom framförallt folklig kultur och använder då primärt vår
hemsida och annonserar på facebook/instagram.
Kulturprogram:
Framförallt vår hemsida och instagram/facebook med betalda annonser. I vissa fall använder vi även tex kulturdatabasen eller
annonser i tidningar. Affischer i viss mån men detta är något som minskar.
Många av våra kulturprogram sker i samarbete med föreningar eller grupper som sprider det i sina kanaler.
Samarbeten med föreningar och grupper:
Huvudsakligen genom respektive samverkansparts anslagstavlor (t ex utanför kyrkorna), förenings/församlingsblad mm.
Beskriv hur ni når specifika målgrupper i Malmö
Exempelvis korttidsutbildade och deltagare från socioekonomiskt utsatta områden.
Genom vårt samarbete med många av Malmös kyrkor bedriver vi studieverksamhet med fokus på att lära sig svenska eller andra
ämnen som efterfrågas till exempel trafikkunskap. Dessa cirklar fyller en stor funktion som komplement till tex SFI-undervisning och
når ofta människor som saknar utbildning och står långt ifrån arbetsmarknaden. Att verksamheten bedrivs i samarbete med
församlingar skapar också ett annat mervärde, då det förutom den specifika studiecirkeln också öppnar upp till andra aktiviteter (i
studiecirkel eller i andra former) där deltagare kan komma in i ett annat sammanhang. Under 2021 har denna verksamhet minskat
kraftigt och inte kunnat startats upp fysiskt.
Samarbetet med kyrkorna gör också att folkbildningsverksamheten når äldre personer i hög utsträckning, där kyrkan i många fall är
den enda mötesplats och aktivitet de deltar i. Genom vårt samarbete med de ortodoxa kyrkorna och etniska föreningar når vi
människor med olika nationaliteter och språk som lever och rör sig i Malmös mer socioekonomiskt utsatta områden.
Under våren 2021 startade vi upp studiecirklar i datakunskap i samarbete med SFI på Hyllie Park Folkhögskola med medel från
Region Skåne. Hösten 2021 gör Bilda Sydväst en satsning på uppdrag finansierade med riktade statliga medel där vi fokuserar på att
nå utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden samt olika typer av arbetsmarknadsnära insatser på distans. Dessa
verksamheter bekostas inte med kommunala medel, men genom att verksamheten sker i samarbete med föreningar där vi vanligtvis
har reguljär folkbildningsverksamhet i Malmö når vi prioriterade målgrupper som bor i Malmö och öppnar upp för framtida
deltagande i annan folkbildningsverksamhet.

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
E-post
malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00

Organisationsnr
212000-1124

Datum
2021-09-01 21:40

Ärendenummer
#140173

Inskickat av: Studieförbundet Bilda
Sydväst (IVAR HEDÉN JUDT)

Sida
5(6)

Bifoga exempel på kommunikationsmaterial från 2021
Säsongsprogram och andra trycksaker, nyhetsbrev och information om kulturprogram
Riktad information till specifika målgrupper
Malmö sea shanty choir.png (326 KB)
Studieförbundet Bilda - Digital delaktighet.mp4 (28,21 MB)
Hyllie park kulturprogram malmö stad.png (67 KB)
fiolkurs vuxna malmö bilda 2021.png (463 KB)
prova på hallin malmö 2021.png (440 KB)
kinesiska för barn malmö 2021.png (447 KB)
katekesens dag malmö 2021.png (982 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?
2021 har och kommer att innebära fortsatt stora utmaningar inom folkbildningsverksamheten i Malmö där den totala andelen
genomförd verksamhet är lägre än under 2020 och betydligt lägre än 2019. Detta beror givetvis på att vi under hela vårterminen i
princip inte kunde genomföra någon fysisk verksamhet alls pga restriktioner och nationella riktlinjer framtagna av studieförbunden
gemensamt. En viktigt prioritering har således varit att fortsatt erbjuda och stödja verksamheter att ställa om digitalt, något som gjorts
i stor utsträckning, men där vi också sett en stor trötthet bland deltagare och ledare samt en "mättnad" i utbudet av digitala
kulturprogram. Den digitala verksamheten har således haft en utmaning under början av 2021 inte på grund av teknik, utan på ett
minskat intresse. Här är det dock viktigt att lyfta det "dolda stödet" där vi genom samtal stöttat våra ledare, även de som inte har en
aktiv studiecirkel. Detta är en viktig insats men som inte syns i rapporterad verksamhet.
Rent organisatoriskt har allt arbete skett hemifrån samt att majoriteten av vår kontakt med ledare och deltagare sköts digitalt. Här finns
goda exempel i Malmö där vi under våren kommit igång med mer och mer verksamhet utomhus, något som öppnat upp för att
arrangera fysisk verksamhet där intresset att delta varit stort. Givetvis påverkar även corona-pandemin vårt arbete och planering, där
det blir svårt att göra långsiktiga planer eller satsningar.
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
Studieförbundet Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. I Malmö fokuserar vi framförallt på folklig kultur i form av
öppna studiecirklar, kurser och konserter men också på verksamhet tillsammans med våra medlemsorganisationer där bildning inom
kristendom är i fokus.
Bifoga verksamhetsplan 2022
bilda-sydvast-vp-20-21-slutversion-1.pdf (676 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
E-post
malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00

Organisationsnr
212000-1124

Datum
2021-09-01 21:40

Ärendenummer
#140173

Inskickat av: Studieförbundet Bilda
Sydväst (IVAR HEDÉN JUDT)

Sida
6(6)

Sammanfatta kort planerade större förändringar 2022
De förändringar ni beskriver ska relatera till er verksamhet före påverkan av corona-pandemin.
Arbetet med våra förbundsgemensamma strategier samt vår verksamhetsplan i region Sydväst pågår just nu och kommer att
färdigställas under hösten 20021. Därför har vi ännu inte en färdig verksamhetsplan för Malmö 2022.
Det vi vet inför 2022 är att vi sagt upp våra två verksamhetslokaler i Malmö; Bilda Studios på Industrigatan och Havanna på
Bokgatan. Detta beslut fanns på bordet innan corona, men har givetvis rent ekonomiskt skyndats på av pandemin. Detta innebär en
förändring i vårt arbetssätt och ett större fokus på att bättre nyttja våra lokaler på Jörgen Ankersgatan för att låna ut till föreningar
/grupper men framförallt att fortsätta vårt samarbete med andra aktörer i staden vid behov av lokaler. Vidare ser vi ett behov av att
jobba mer mot riktade målgrupper.
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