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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
Kulturens Bildningsverksamhet

Organisationsnummer
802435-1689

Adress
Box 11 48

Postnummer och ort
171 23 Solna

Kontaktperson
För- & Efternamn
REMONA DE MARÉ

E-postadress
remona.demare@kulturens.se

Telefon
0702729674

Mobiltelefon
0702729674

Notifieringar
E-post
Studieförbundets hemsida
www.kulturens.se

Uppgifter för utbetalning
Bankgiro
Kontonummer
204-4931

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

Kennet Lunderqvist

ulf.kennet.lunderquist@kulturens.se

0723372902

Verksamhetschef

Maria Rydén

maria.ryden@kulturens.se

0725249986

2. Minimikrav
Är studieförbundet godkänt och erhåller statsbidrag av Folkbildningsrådet?
Ja
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Malmö stad
205 80 Malmö
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+46 (0)40-34 10 00
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Studieförbundets kontor i Malmö
Adress
Box 1148, 171 23
Öppettider
mån-ons kl 10.0012.00, 13.0015.00
Övrig information
Enligt överenskommelse med Märta Lunnér har Kulturens ej ett fysiskt kontor under på gående pandemi. Kulturens kommer under
hösten att skriva kontrakt om lokal för kontor mm

Studieförbundets verksamhetslokaler i Malmö
Adress

Typ av lokal

Ystadvägen 17, 214 30 Malmö

verksamhetslokaler, musikstudios

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

2020-12-03

Chefsmöte

2021-02-08

Chefsmöte

2021-04-08

Chefsmöte

2021-06-03

Chefsmöte

2021-08-31

Chefsmöte

2021-04-21

Möte musikverksamhet

2021-05-27

Möte musikverksamhet

2021-06-10

Möte 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.
Kulturens når allmänheten främst via vår hemsida, Face book, och via event som Kulturens anordnar och medverkar vid både med
samverkande föreningar och i egen regi. Även viss uppsökande verksamhet mot allmänheten sker.
Beskriv hur ni når specifika målgrupper i Malmö
Exempelvis korttidsutbildade och deltagare från socioekonomiskt utsatta områden.
Vårt arbete mot korttidsutbildade och socialekonomiska målgrupper sker via vår verksamhet Evelyn.
Verksamhetens målgrupp är nya och etablerade kulturutövare. Verksamhetens ska kontinuerligt omfatta insatser för att nå nya
deltagare inom prioriterade målgrupper (utlandsfödda, personer med funktionsnedsättning, korttidsutbildade).
Evelynverksamheterna bidrar till ovanstående inriktning genom att;
Erbjuda nya och etablerade musikskapare möjlighet till
Kontinuerlig coachning
Fysiska mötesplatser för lärande och utveckling
Cirkelövergripande aktiviteter som syftar till att bredda, fördjupa och inspirera deltagarna i deras skapande
Genomföra uppsökande aktiviteter och/eller utåtriktad informationsspridning som bidrar till att fler får kännedom om verksamheten,
dess inriktning och erbjudanden.
Bifoga exempel på kommunikationsmaterial från 2021
Säsongsprogram och andra trycksaker, nyhetsbrev och information om kulturprogram
Riktad information till specifika målgrupper
Kulturens seminarier ht 2020.PNG (189 KB)
Körsång är livet.PNG (357 KB)
Branchfrukost online.PNG (216 KB)
Dans.PNG (134 KB)
Dirigent träff.PNG (241 KB)
Evelyn songwriting camp.PNG (536 KB)
Film nybörjare.PNG (278 KB)
Låtskrivartävling folkmusik.PNG (261 KB)
Malmö Folk 232 strängar.PNG (313 KB)
Nya lättander covis-19.PNG (592 KB)
Tango.PNG (325 KB)
teater trassel maj 2021.PNG (450 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Sammanfatta hur verksamheten 2021 påverkas av corona-pandemin
Vilka anpassningar och omställningar har ni behövt göra?
Verksamheten har stannat upp och står på paus, ju längre paus ju svårare kommer det att vara att starta upp verksamheten igen. Vilket
lett till att vi har tappat verksamhet i staden.
Som förbund har vi behövt att göra en omorganisation denna finns beskriven i verksamhetsplanen. Vi har också behövt göra en mer
kvalitativ inriktnings förändring i sättet vi arbetar på.

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
För kulturutövare av kulturutövare. Kulturens är partipolitiskt och religiöst obundet och vi vill förbättra förutsättningarna för den
ideella kulturen och utveckla den inom ramen för folkbildning. Vi behövs som en relevant och drivande aktör i utvecklingen av
svenskt kulturliv. Med konst och kultur vill vi främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och mångfald.
Bifoga verksamhetsplan 2022
Kulturens Verksamhetplan Malmö 2022 .pdf (217 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.
Den 1: a juli 2020 hade Kulturens varit ett självständigt studieförbund i tio år. Då befann vi oss i en pågående pandemi som föranlett
ett stort digitalt kunskapslyft då behovet av att etablera interaktiva digitala cirklar, seminarier med mera blev uppenbart. Folkbildning
har blivit starkt ifrågasatt och även om vårt förbund inte var berört av de oegentligheter som låg till grund för kritiken gav det oss
insikten att även vi behöver se över vår verksamhet. Har vi genomfört en utredning som lätt till att vi nu utveckla vår folkbildning.
Utredning ligger nu till grund för en pågående omorganisation. Utredningen pekar på en övergripande förändring i vårt arbetssätts.
Där vi nu kommer arbeta mer genrer inriktat. Med ny inrättade tjänsterna som genreutvecklare. Kvalitet och relevans är ledorden
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