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Tillsammans 
bildar vi för livet!

TILLSAMMANS MED VÅRA medlemsor-
ganisationer, samverkansparter och 
deltagare skapar vi bildningsverksamhet 
i kyrkor och föreningar, i olika kultur-
sammanhang och i samhällsfrågor. Vi 
arbetar också med projekt på uppdrag 
av och tillsammans med kommuner, 
länsstyrelser och regioner. Studieför-
bundet Bilda Sydväst verkar i Skåne län, 
Hallands län och Västra Götalands län.

Mångfald, ledarutveckling och digi-
talisering är tre av de övergripande 
frågor som funnits med i Bildas mål och 
verksamhet under 2018. Personalen i 
Sydväst har deltagit i MOD-utbildning 
om mänskliga rättigheter, normer och 
diskriminering och vi har genomfört 
MOD- utbildningar för medlemsorgani-
sationer och samverkansparter. Under 
hösten togs Bildas nya ledarutbildning 
på webben i bruk. Vi har stärkt kompe-
tensen för marknadsföring på Instagram 
och Facebook. 

E-listor ökar i användning och förenklar 
rapporteringen. Vi har haft en del  per-
sonalomsättning, men alla tjänster var 
tillsatta vid årets slut. Vår engagerade 
och kompetenta personal är en avgöran-
de tillgång och en förutsättning för vår  
folkbildningsverksamhet. 

Under 2018 har verksamheten vid 
Hiphopcentralen i Malmö avslutats då 
förutsättningarna förändrats.  Lokalerna 
som numera går under namnet Bilda 
Studios hyrs tillsvidare ut till professio-
nella kulturutövare och organisationer. 

Vi har arbetat med uppsökande och 
motiverande insatser för utrikesfödda 
kvinnor samt insatser för föräldrars 
delaktighet i sina barns lärande. Trots 
intensivt arbete har vi inte nått målen 
fullt ut med utrikesfödda kvinnor och 
då förutsättningarna drastiskt för-
sämrat fortsätter vi inte arbetet 2019. 
Uppdraget för föräldrars delaktighet 
finns inte längre kvar i statsbudgeten 
och utgår därmed.

Arvsfondsprojektet Spinn Växa Spinn 
Unga i Göteborg avslutades under året. 
Projektet Våld i nära relationer på 
uppdrag av Göteborgs stad löper vidare 
en bit inpå 2019. NAD (Nätverk för 
delaktighet och engagemang) finansie-
rat av  Nätverket Idéburen sektor Skåne 
fortgår även 2019. Projektet Plats för 
engagemang har utökats och finansieras 
helt av Länsstyrelsen i Skåne, även detta 
har blivit förlängt.

Läs mer på följande sidor där du hittar 
berättelser och citat från deltagare och 
personal i Bilda Sydvästs mångfacettera-
de folkbildningsverksamhet. Berättelser 
om hur deltagarna blivit bättre rusta-
de att ta del i och påverka samhället. 
Berättelser som handlar om nytt hopp 
och förändrade liv. Välkommen att göra 
skillnad du också!

MARIA RÖDHOLM
Regionchef

Berättelser om 
hur deltagarna 

blivit bättre 
rustade att 
ta del i och 

påverka 
samhället. 

Berättelser som 
handlar om 

nytt hopp och 
förändrade liv. 
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Bildas uppdrag     

Studieförbundet Bilda
Bilda är ett studieförbund som skapar studiecirklar, 
kurser och evenemang tillsammans med organisatio-
ner, församlingar, föreningar och fria grupper. Med 
stöd och inspiration från oss får människor med olika 
bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utveck-
las. Medskapande, delaktighet och livstolkning är 
centralt i vår bildnings- och kulturverksamhet. Bilda 
har sina rötter i flera idétraditioner. Här möts svenska 
folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer 
med rötter i olika delar av världen och fritt skapande 
inom musik, film, dans, hantverk bland mycket annat.

Vår vision
Bildas vision är: Tillsammans bildar vi för livet. 

Det är i mötet med andra, som vi lär av varandra. Vi 
vill göra möten mellan människor möjliga, och sprida 
den möjligheten till fler.

Vår verksamhetsidé
Bilda är ett studieförbund som skapar frizoner där 
olika perspektiv möts och där samspelet frigör männ-
iskors engagemang. Medskapande, delaktighet och 
livstolkning är centralt i vår bildnings- och kultur-
verksamhet. Vår utgångspunkt är människors egna 
drivkrafter.

Bildas uppdrag
Studieförbundet Bildas uppdrag är att verka inom folk-
bildningen. Vi är ett av Sveriges tio studieförbund som 
alla får anslag från stat, landsting och kommuner för 
att bedriva fritt och frivilligt folkbildningsarbete öppet 
för alla. Genom studiecirklar och olika arrangemang 
bidrar vi, tillsammans med de andra studieförbunden, 
till en demokratisk kultur där deltagarna gemensamt 
är med och formar innehållet utifrån sina egna er-
farenheter och frågor.

Den övergripande idén för Bildas verksamhet är att ge 
människor redskap för livet, med övertygelsen att det 
är i mötet med andra som människor växer. Verksam-
heten vilar på kristen livsåskådning, där varje männ-

iska har ett okränkbart värde vilket ger ett förhåll-
ningssätt som genomsyrar all verksamhet.

Bilda vill ge människor möjlighet till större inflytande 
över såväl sina egna liv som över samhällsutveck-
lingen. Därför ordnar vi mötesplatser och forum för 
lärande, fördjupning och reflektion. 

Statens bidrag till folkbildningen
Syftet med statens stöd till folkbildningen är:
•  stödja verksamhet som bidrar till att stärka och 

utveckla demokratin,
•  bidra till att göra det möjligt för en mångfald 

människor att påverka sin livssituation och skapa 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen,

•  bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja 
bildnings- och utbildningsnivån i  samhället, och

•  bidra till att bredda intresset för och öka delaktighe-
ten i kulturlivet.

Bildas organisation
Studieförbundet Bilda bildades 1947 och har sina röt-
ter i de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, partipo-
litiskt obunden organisation med cirka 14 000 aktiva 
ledare och folkbildningsverksamhet i hela landet, 
organiserade i sex regioner. Vi har ett förbundskansli 
i Stockholm och ett studiecenter i Jerusalem. Våra 
medlemsorganisationer finns främst inom frikyrkorna, 
ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Våra samver-
kansparter verkar inom kultur, kyrka och samhälle.

Verksamheten utgår från de tre profilområdena kyrka, 
kultur och samhälle. I själva verket är verksamheten 
ofta överlappande, inte minst eftersom det sker mycket 
samhälls- och kulturarbete i samverkan med med-
lemsorganisationer och samverkansparter inom de 
tre kyrkofamiljerna. Det är också en av Bildas viktiga 
uppgifter, att vara en brygga mellan kyrka och samhäl-
le där kulturen har ett viktigt egenvärde.
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Medskapande,  
delaktighet och 
livstolkning är 
centralt i vår  
bildnings- och  
kultur verksamhet. 
Vår utgångspunkt 
är män niskors 
egna drivkrafter.

Ur Bildas Verksamhetsidé
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VÅRA NÄRA RELATIONER till kyrkofamiljerna – fri-
kyrkorna, de ortodoxa och österländska kyrkorna och 
den katolska kyrkan – är identitetsskapande för Bilda. 
Vi vill vara ett studieförbund för kyrkor och för kyrkor-
nas samspel med samhället. När vi samarbetar med 
våra medlemsorganisationer gör vi det utifrån deras 
sammanhang och deras behov.

Vi tar tillvara våra medlemsorganisationers unika 
kompetens och erbjuder redskap för bildnings- och 
kulturverksamhet i församlingarna, med utrymme 
såväl för teologisk reflektion som odling av spiritualitet 
och tradition. Vi har till exempel stor musikverksam-
het, ledarutveckling, bibelstudier och alphagrupper i 
samverkan med församlingarna. Här finns även stor 
verksamhet med språkkaféer och annan verksamhet 
som riktar sig till nyanlända och asylsökande.

Kyrka
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Bildas åttonde Interortodoxa 
Julkonsert hölls i Etiopisk-
ortodoxa kyrkan i Göteborg.

En sammankomst av detta slag 
mellan flera olika
kyrkotraditioner är något myck-
et ovanligt, då ekumenisk
samverkan inte är vanlig mellan 
ortodoxa församlingar. Det 
är naturligtvis en stor glädje 
för Bilda att möjliggöra denna 
mötesplats och bidra till mång-
kulturell gemenskap mellan 
kyrkorna och i samhället.

”Lärakänna-bingo” på första 
träffen för God Jord. God Jord 
– kristna för miljö och rättvisa, 
vill inspirera till att, utifrån flera 
parametrar, leva mer hållbara 
liv. Det har startats upp lokal-
grupper runtom i landet och vi 
hoppas att fortsatt få vara med 
på resan under år 2019.

Kören från den katolska 
församlingen Filipino Cristian 
Community övar körsång och 
dans tillsammans.
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Arbete i alla kyrkofamiljer
I samverkan med lokala församlingar försöker vi 
identifiera hur folkbildningsarbetet ser ut i respektive 
församling. Vi stöttar det folkbildande arbetet med de 
resurser vi har och hjälper även till att utveckla folk-
bildningen. Allt i samverkan med de ledare som finns i 
församlingen.

Vi försöker på olika sätt stimulera arbetet som sker 
över gränserna mellan kyrkofamiljerna som finns inom 
Bilda. Vi tror att det händer något i mötet med det som 
man inte känner till så väl. Det finns många berörings-
punkter mellan olika traditioner och uttryckssätt och 
många verksamheter ser väldigt lika ut.

Vi har under året ökat andelen digitala listor för både 
studiecirklar och kulturarrangemang. Vi har genomfört 
några kursdagar riktade till cirkelledare där de har 
fått kunskap om hur man rapporterar verksamheten 
digitalt istället för på papper.

Arbetet som sker för nyanlända ser även det ganska 
lika ut i de olika kyrkofamiljerna. Där har vi haft språk-
kurser, språkkaféer och utbildningar för volontärer. 
Det arbetet har skett i samverkan med profilområde 
Samhälle och det finns tydligare beskrivet i den delen 
av Verksamhetsberättelsen.

Folkbildning i Frikyrkorna
Ända sedan Bilda grundades 1947 har folkbildnings-
arbetet i samverkan med frikyrkorna varit en stor del 
av verksamheten. En lång gemensam historik och 
fokuserat arbete har skapat dagens stora folkbildande 
verksamhet.

Ledarutveckling
En viktig del av Bidas arbete och stöd till försam-
lingarna är att erbjuda cirkelledare fortbildning. Det 
har vi gjort genom att genomföra ledarutbildningar 

i samverkan med lokala församlingar för de cirkelle-
dare som har studiecirklar där. Vi har även genomfört 
ledarutbildningar i samverkan med samfund som har 
en regional organisation. Det är framförallt tillsammans 
med Equmeniakyrkan Region Väst samt Equmenia-
kyrkan Region Syd. Innehållet i kursdagarna har bland 
annat varit konflikthantering, styrelseledarutbildning 
och utbildning för ideella ledare.

Smågrupper är en viktig del av många församlingars liv. 
I dessa grupper möts man för att samtala om Gud, livet 
och tron. I oktober genomförde vi vår årliga utbildnings-
dag för smågruppsledare. Den genomfördes i samar-
bete med Malmö Pingstförsamling och Wesleykyrkan i 
Malmö och hölls i Wesleykyrkan, Malmö. Håkan Kenne 
var huvudtalare och han kompletterades av ett flertal se-
minarier där deltagarna fick välja på olika ämnen, bland 
annat; ”Att vara ledare för sina vänner”, ”Multietniska 
smågrupper” och ”Att upptäcka Bibeln tillsammans”.

Valet 2018
Frikyrkorörelsen bidrog till att forma det demokratiska 
Sverige som vi ser idag. Därför är det naturligt att även 
nu vara med i det politiska samtalet. Under valåret 2018 
har Bilda tillsammans med lokala församlingar bidragit 
till samtal om hur vi vill forma framtidens Sverige.

Bland annat bjöd en lokal församling i norra Skåne in till 
en valdebatt i slutet av augusti med representanter för 
alla åtta riksdagspartier. Flera av politikerna var riks-
dagsledamöter. Debatt och frågor hölls i en god ton inför 
ett 60-tal personer i publiken.

2018 fyllde Vårgårda Möte 50 år. Vårgårda Möte, som 
egentligen är en rad av möten, genomförs under några 
sensommarveckor de år det är valår. Vårgårda Möte 
är lite av en folkfest i bygden och lockar många intres-
serade besökare till varje samling. Britta Hermansson 
och Robert Eriksson står numer för de traditionsenliga 
utfrågningarna av riksdagspartiernas partiledare och det 
hela ramas in med körsång och dans som framförs av 
olika lokala krafter. Samtalen med partiledarna går att 
lyssna på i efterhand på podden Brittas Vardagsrum som 

Vi tror att det händer något i 
mötet med det som man inte 

känner till så väl.
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då bytte namn till Brittas Valdagsrum. Podden produ-
ceras i samarbete med Bilda.

Alpha och DavidMedia
Vi har under flera år samarbetat med både Alpha Sve-
rige och DavidMedia när det gäller studiematerial. Alp-
ha är ett koncept där deltagarna lyssnar till föredrag 
om kristen tro. Sedan får man tillsammans i en mindre 
grupp samtala om det man hört i föredraget, har frågor 
om eller invändningar mot. Alla frågor får ställas och 
tillsammans så lär man sig mer om sig själv och kristen 
tro. Vi har under året genomfört många alpha-cirklar.

Många församlingar har lovsångsgrupper som övar re-
gelbundet för att sedan medverka på gudstjänster och 
samlingar av olika slag. Dessa grupper stöttar vi med 
noter, idéer och inspiration som finns i det material 
som DavidMedia producerar. Vi är glada åt att fler och 
fler lovsångsgrupper samverkat med oss under 2018.

Sommargårdar
Det finns ett flertal sommargårdar inom vår regions 
geografiska område. Verksamheten på sommargår-
darna samlar ofta deltagare från ett stort geografiskt 
område och bjuder på ett fantastiskt rikt och varierat 
innehåll. ”Våra” gårdar är Vallersviksgården, Strand-
gården utanför Halmstad, Örkelljunga Strandhem, 
Nimbuskyrkans sommarverksamhet, Mössebergsgår-
den, Örestrand samt Gullbrannagården. Det är många 
människor som bär med sig viktiga minnen från 
gårdarna från sommaren 2018.

Gullbrannagården utanför Halmstad är en mötesplats 
där kulturella uttryck och livstolkning står i centrum 
under hela året. Under året och med ett starkt fokus på 
sommarmånaderna arrangeras en rad kulturprogram 
där Bilda finns med som arrangör. I programmet finns 
något för alla åldrar och intressen. Sommarkurser i ak-

varellmålning och skrivande är populära arrangemang 
som återkommer år efter år. 

Under första helgen i juli förvandlas Gullbrannagården 
till ett stort festivalområde då GullbrannaFestivalen 
intar området. Årets upplaga var den 20:e i ordning-
en vilket firades lite extra med några specialinbjudna 
akter på scenerna och Hela GF bakar som ett arrang-
emang på Bildascenen. Under fredagen gästades 
festivalen av Simon Hägglund som genomförde två 
uppskattade samlingar. Simon är polis och har under 
en rad år jobbat med att bekämpa människohandel 
och är ofta ute och föreläser i detta ämne. På festivalen 
gjorde han först en storföreläsning på stora scenen 
och lite senare på dagen genomfördes ett scensamtal 
med frågestund i Kyrkan. Människohandeln som i 
Sverige till stor del handlar om prostitution är ett stort 
samhällsproblem som berör alla samhällsklasser och 
sammanhang. Alla kan vara med och göra skillnad 
genom att uppmärksamma destruktiva strukturer och 
bekämpa fattigdom för de som annars riskerar att bli 
offer för människohandeln.

Gullbrannagården står också värd för SAM-konferen-
sen som genomförs under Kristi himmelsfärdshel-
gen varje år. Temat för konferensen 2018 var Ta din 

I Alpha får alla frågor ställas 
och tillsammans lär man sig mer om sig 

själv och kristen tro.

60%
av Bilda Sydvästs verksamhet sker i 

samverkan med församlingar. Verksam-
heten kan vara allt från bibelstudie-

grupper till konserter och scoutläger.
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längtan på allvar. Under konferensen genomfördes en 
rad olika seminarier och andra arrangemang till stor 
glädje för besökarna. En av konferensens höjdpunkter 
var en konsertkväll där Ahlgrens kapell backade upp 
fantastiska sångarna Agnes Grahn, Martina Möllås och 
Magnus Helmner. Det var en kväll som inte lämnade 
någon oberörd.

Jämställdhet och mångfaldsarbete
Att ta sig an frågor som rör jämställdhet och mång-
fald är aktuellt för många församlingar som Bilda 
samverkar med. Bland annat har vi varit med och haft 
bokcirklar utifrån antologin ”Välkomna varandra! Be-
jakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan”. Det 
har varit forum där människor har mötts och tillsam-
mans fått vrida och vända på teologiska argument och 
ta del av folks personliga berättelser. 

Vi är också en av arrangörerna till konferensen ”En 
dag om kristen feminism” som är ett lokalt arrange-
mang i Majorna i Göteborg men som drar över hundra 
personer från olika delar av landet. En både utmanan-
de och inspirerande dag med olika konstformer och ut-
tryck, samt mycket tid för samtal och reflektion. Under 
årets konferens togs det upp ämnen så som ekumenisk 
feminism och vardagsutmaningar efter #metoo. 

Utifrån en satsning av Make Equal har vi i Bilda startat 
#killmiddagar som är ett koncept som bygger på att 
män träffas och pratar om känslor kring våld, sårbar-
het eller sex. Med bakgrund av debatten kring festi-
valövergreppen och sedan även #metoo blev det tydligt 
att män behöver ta ansvar och börja med sig själva i 
kampen för att jämställt och jämlikt arbete. #killmid-
dag är ett samtalsforum med 6 olika teman som är 
en hjälp för att utmana machokultur och destruktivt 
grupptryck. 

I år var Göteborg värd för EuroPride. WestPride som 
brukar gå av stapeln varje sommar byttes ut till förmån 
för ett större och mer internationellt arrangemang med 
besökare från hela Europa. Vi var tillsammans med 
Frikyrkliga Regnbågsnätverket och flera andra kyrkor 

i Göteborgsområdet med. Under veckan anordnade 
vi flera föreläsningar och boksamtal, samt att vi stod i 
kyrkans tält och mötte människor.

Folkbildning i Katolska Kyrkan
Katolska Kyrkan är den nyaste kyrkofamiljen i Bil-
da och mycket av arbetet försöker hitta sina former. 
Katolska Kyrkan har en väldigt stor mångfald både när 
det gäller människor och verksamhet. Klart är i alla fall 
att samarbetet både berikar Bilda och Katolska Kyrkan 
och vi i Bilda Sydväst försöker skapa så bra samverkan 
som möjligt på både regional och lokal nivå.

Nya grupper
Under året satsade vi ytterligare på att nå nya mål-
grupper och bredda vår närvaro både bland fler katol-
ska grupper och till fler platser. Och vi är glada åt att 
flera nya grupper har valt att samverka med Bilda. Vi 
har startat upp verksamhet med en maronitisk grupp 
i Borås samt en filippinsk grupp i Göteborg. Det är 
människor som kommer från andra länder, men här i 
Sverige har de hittat varandra och valt att samarbete 
med Bilda i studiecirklar. Det är ett bra sätt för dem 
att hitta vägar in i det svenska samhället och därmed 
förhindra att de isolerar sig.

Kateketundervisning
Katolska Kyrkan har en lång tradition av undervisning 
i den kristna tron. Den som fungerar som lärare kallas 
för kateket. Numera är kateketen inte en lärare som 
står vid en kateder och undervisar utan mer av en sam-
talsledare som hjälper till med reflektion omkring Kyr-
kans lära och tro. Det som sker i dessa grupper är god 
folkbildning. Det är en stor variation bland deltagarna 
i dessa grupper. Det är barn, ungdomar, konfirmander, 

Det är människor som kommer från 
andra länder, men här i Sverige har de 
hittat varandra och valt att samverka 

med Bilda. Det är ett bra sätt för dem att 
hitta vägar in i det svenska 

samhället och därmed förhindra att de 
isolerar sig.
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vuxna….. En stor del av Bilda Sydvästs samverkan med 
katolska församlingar är kateket-grupper.

Ledarutbildning och kurser
Cirkelledarna är nyckelpersoner i all folkbildning och 
inom verksamheten i Katolska Kyrkan så kallas de ofta 
kateketer. För att utrusta och fortbilda dessa ledare så 
erbjuder vi ledarkurser. Dessa sker i samverkan med 
Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN) som är Katol-
ska Kyrkans avdelning för ledarutveckling och fram-
tagande av studiematerial. Under 2018 har vi tillsam-
mans med KPN arrangerat ett flertal ledarutbildningar 
bland annat i Kett-metoden. 

Kett-metoden är en pedagogisk metod som ökar bar-
nens delaktighet i församlingens katekes där barnen 
inte blir passiva åskådare, istället är deras fantasi och 
inlevelse viktiga verktyg i lärandeprocessen. Barnen 
är själv med och bygger upp berättelserna. Hur såg 
staden Jeriko ut på Jesu tid? Hur såg marken ut som 
Jesus gick på? Materialet hjälper oss att se helheten så 
att barnen bättre kan uppleva miljön runt Jesus.

I början av året stöttade vi S:t : Andreas församling 
med en kurs för pastoral- och ekonomiråd. Det var den 
första kursen med Bilda i Skåne där nyvalda råds-
medlemmar tillsammans studerade Katolska Stiftets 
riktlinjer för pastoral- och ekonomiråd. Tillsammans 
funderade de över hur deras uppdrag skulle kunna 
konkretisera sig i den lokala församlingen.

Mötesplatser
I Bilda brukar vi säga att ”ingen växer utan möten”. 
Det gäller både möten med de som tycker lika som 
jag, men även möten med de som tycker annorlunda. 
Under 2018 har vi arrangerat ett flertal sådana mötes-
platser.
Den 13 januari arrangerade vi en julkonsert i Malmö 
i S:t Maria i Rosengård där flera grupper bjöd till en 
fantastisk underhållning och samkväm. Det fanns en 
stor bredd i kulturell bakgrund både hos de medver-
kande och deltagarna.

Tillsammans med Stiftets Ungdomskonsulenten an-
ordnade vi i våras ett läger i Bosarp för ca 50 konfir-
mander från södra Skåne. Det betyder mycket att få 
träffa ungdomar från andra församlingar. Det är något 
som vi planerar göra om under år 2019.

I samband med påvens besök i Sverige förra året star-
tade ett samarbete mellan katolska och protestantiska 
ungdomar i Malmö. Det samarbetet har under året 
fortsatt och bland annat resulterat i en resa till Taize. 
Något som var mycket lärorikt och spännande. 

Folkbildning i de ortodoxa kyrkorna
Studieförbundet Bilda har under många är skapat ett 
stort förtroende hos de olika ortodoxa kyrkorna och är 
genom det en naturlig mötesplats för församlingar och 
präster. 

Studierådet
Studierådet är ett nätverk initierat av Bilda Sydväst där 
kyrkoledare och kontaktpersoner från alla olika Or-
todoxa Kyrkor ges möjlighet att träffas och samverka 
omkring folkbildning. Det finns ett Studieråd i Göte-
borg och ett i Malmö. Studieråden är unika genom att 
ortodoxa kyrkoledare träffas för att utveckla relationer 
och lära känna varandras kultur, traditioner samt an-
ordna folkbildningsaktiviteter tillsammans med Bilda. 
Under 2018 har vi genomfört en utbildning i Fören-
ingsteknik där deltagarna kom från olika ortodoxa 
församlingar. De flesta församlingar är organiserade 
som föreningar och denna utbildning var riktad till 
ordförande, kassörer och styrelseledamöter som finns 
i församlingarna. Gert Karlsson höll i utbildningen. 
Detta var möjligt genom de relationer som skapats i 
Studierådet.

Studieråden är unika genom att ortodoxa 
kyrkoledare träffas för att utveckla 
relationer och lära känna varandras 

kultur, traditioner samt anordna folkbild-
ningsaktiviteter tillsammans med Bilda.
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Ortodox föreläsningsserie
Ortodoxa Föreläsningsserien utförs vid tillfällen där 
större publik förväntas och där föreläsaren ofta är en 
känd föreläsare eller en Biskop. Vid sådana tillfällen, 
eller då en känd föreläsare eller en Biskop besöker vår 
region, bistår Bilda Sydväst särskilt med att hjäl-
pa församlingar att arrangera en större föreläsning 
på speciellt tema. Dessa föreläsningsserier är alltid 
mycket välbesökta, och ett tillfälle för nya människor 
att få upp ögonen för församlingarnas samarbete med 
Studieförbundet Bilda. 

Interortodox konsert
Bildas åttonde interortodoxa julkonsert hölls den 1 
december i den Etiopisk-ortodoxa Kyrkan i Göteborg. 
Årets konsert hade lite mindre format för att konser-
ten inte skulle bli så lång. Det var 5 körer från olika 
traditioner inom den ortodoxa kyrkofamiljen som 
medverkade. Efter konserten bjöd församlingen på 
välsmakande mat för alla besökare. Eftersom årets 
julkonsert hade ett mindre antal körer så arrangerades 
några mindre konserter på andra orter i regionen. Det 
var en konsert i Borås samt en konsert i Trollhättan. 

Vi är glada över den positiva respons som våra interor-
todoxa konserter har haft. Både för körerna att få möj-
lighet att sjunga inför en annan publik än de vanligtvis 
gör. Men även för alla konsertbesökare som erbjuds en 
unik möjlighet att lyssna till flera olika körtraditioner 
vid samma tillfälle. 

Scoutverksamhet
Det finns en lång tradition av att ha scoutverksamhet 
i flera av de ortodoxa församlingarna. Tidigare har det 
inte funnits någon scoutverksamhet i Bilda Sydväst 
inom den ortodoxa delen. Men under hösten så star-
tades det upp scoutverksamhet i den syrisk-ortodoxa 
församlingen i Borås. Ortodox scoutverksamhet har 
två delar; dels är det traditionell friluftsverksamhet, 
men sedan är även orkesterverksamhet en betydande 
del av scoutverksamheten. Det innebär att barnen får 
lära sig att spela olika blåsinstrument samt trummor.

Kvinnokonferens
Konferensen arrangerades i samarbete med Orien-
taliska-/ och Bysantinska kyrkor i regionen och ägde 
rum den 17 mars 2018 i Svenska Kyrkan i Bergsjön i 
närvaro av 58 deltagare.

Temat för konferensen var ”Våld i Nära Relationer” 
och idén kom ifrån att Bilda Sydväst hade ett pågående 
projekt i samverkan med Göteborgs Stad som handla-
de om temat.

Syftet med konferensen var att ge möjlighet till orto-
doxa kvinnor från olika kulturer att ta del inspirerande 
föreläsningar med olika perspektiv på aktuella frågor 
i samhället. Medverkande i konferensen presentera-
de olika perspektiv. Bildas projektledarna för ”Våld i 
nära relationer, Andrea Hurtig och Anders Karlsson, 
berättade om projektet, visade film, och hänvisade till 
olika kontakter som man kan söka sig till vid behov. 
Fader Dorotej från Serbisk Ortodoxa Klostret i Breda-
red berättade om ortodoxt kristet perspektiv, vad står i 
Bibeln och hur hanteras frågan inom kyrka och av kyr-
koledare och fick även svara på frågor från deltagarna.

Därefter bjöds deltagarna både på mat och fick delta i 
kreativa workshops med olika hantverk samt samtala 
kring ämnet.  

Utvärderingen som gjordes bland deltagarna visade att 
det här var ett viktigt forum och en mycket bra kon-

ferens där man kunde känna sig trygg att prata öppet 
om intressanta och svåra ämnen. Det var viktigt att få 
möjlighet att diskutera frågorna med olika personer 
från olika kulturer och höra varandras synpunkter. 
Intresset för en återkommande Ortodox Kvinnokonfe-
rens är stort. 

Man kunde känna sig trygg och prata 
öppet om intressanta och svåra 

ämnen.
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Genom historien har människor gett sig ut på pilgrimsresor till när och fjärran. Motiven har varit olika men att på något sätt ta sig från 
en punkt till en annan i längtan efter en personlig fördjupning och andliga upplevelser har förenat vandrare under alla år. Under en helg 
i oktober samlades människor från hela Sverige i Masthuggskyrkan i Göteborg till ett pilgrimsmöte. För de som önskade inleddes mötet 
med en förvandring i strålande solsken på Styrsö. Genom samlingar i små och stora grupper, vandringar, reflektionstid och möten under 
måltider fick besökarna olika inspel till frågan Vart är vi på väg? 

Nominerad till årets volontär
Sedan 4-5 år tillbaka leder Rune och hans fru Karin, volontärt, sångsamlingar på
 äldreboenden i Lomma 4-5 gånger i veckan. Vi tycker att det är så roligt att 
möta de boende! 

Glädjen kommer sig nog i första hand av att deltagarna verkar uppskatta sången 

och tycks må bra av att få vara med och sjunga, minnas de gamla visorna och 

sångerna – och kanske också av att träffa oss, som de efter hand lärt känna. 

Gång på gång bekräftas erfarenheten av att sånger och melodier man känner 

igen också kan få personer som inte längre kan kommunicera med ord, att ändå 

sätta kroppen i rörelse. Ideligen möts vi av igenkännande leenden, munnar som 

rörs utan tydliga ord, kroppar som gungar i takt, ögon som lyser och ibland tårar 

när minnen av en mamma som en gång sjöng för och med dem väcks till liv.

Vi följer Bildas fina idé om att sången och musiken fungerar som en slags direkt-
kommunikation utan medvetet reflekterad tanke, detta med att ”sjunga hjärna”, 
fungerar verkligen.     
               Rune, volontär

Ideligen 
möts vi av 

igenkännande 
leenden, 
munnar 
som rörs 

utan tydliga 
ord, kroppar 
som gungar 
i takt, ögon 
som lyser 
och ibland 

tårar.

Pilgrimsvandring
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Koptisk ungdomskonferens i Grekland
Fem ungdomar från Koptiska Ortodoxa Kyrkan 
i Malmö och Göteborg deltog i Koptisk ung-
domskonferens i Grekland. Temat var Frihet i 
Kristendomen. Konferensen varade i 5 dagar 
och programmet innehöll bland annat föreläs-
ningar, aktiviteter och sånguppträdande av 
Biskopar, präster och ungdomar. Ungdomarna 
från Sverige förberedde sig på hemmaplan med 
en studiecirkel inför konferensen.

”Jag åkte dit för den andliga delen och berik-
ningen, besöka platserna som har nämnts i bi-
beln flera gånger som förbinder det jag läser 
till fysiska platser. Så klart för att träffa mina 
vänner och nya människor som är ett plus.”

”Allting var välorganiserat, föreläsningar, 
liturgier och vackra kvällsböner blandat på 
olika språk; koptiska, franska, engelska och 
italienska som jag verkligen beundrar.”

”Det roligast var nog att se andra ungdomar 
i min ålder som också var kristna som delade 
min tro.”

Harakat

Teresita, medlem i den katolska kyrkan S:t Maria 

i Rosengård, kontaktade Bilda för att fråga om vi 

kunde hjälpa henne att komma på ett koncept 

där hon  och hennes vänner kunde träffas även 

utanför kyrkan. 

Mötet resulterade i studiecirkelgruppen ”Hara-

kat” i Malmö. Kvinnor från olika delar av världen 

träffas och dansar tillsammans. Helt utan krav 

på en renodlad dansstil. Harakat betyder rörel-

ser.

Gruppen träffas en gång i veckan och rörelser 

blir deras glädje och avkoppling. Efter danspas-

set samtalar kvinnor med varandra om det som 

är viktigt för dem.  De själva säger att det unika 

med dem är att alla är lika viktiga och att de 

bryr sig om varandra. 

Gruppen har nu inspirerat andra och nästa år 

startas ännu en grupp.  

Sång som personlighetsutveckling

Sång och musik är något vi ofta lyssnar på som 

underhållning. Men att musicera själv är så 

mycket mer. Att sjunga och spela handlar om 

personlighetsutveckling, om hälsa och välbefin-

nande, balans i livet och att lära för livet.

I våra medlemsförsamlingar sker mycket 

folkbildning inom musik. Strandkyrkans pastor 

Hillevi Jönsson och operasångerskan Emilia 

Falcaru tog initiativ till en tre dagars kurs med 

klassisk sång i fokus. Under dagtid erbjöds un-

dervisning i mästarklassformat, och på kvällarna 

arrangerades konserter med klassisk musik. 

” Vilken kurs!! Det bästa jag har gjort på 
flera år! Och den gav mersmak så nu ska jag 
fortsätta ta sololektioner till hösten för en av 
lärarna som vi hade.”

Inspiration för dagledigträffar

I många församlingar och föreningar arrangeras, 
tillsammans med Bilda, träffar för daglediga 
med alltifrån musik till föreläsningar och bildvis-
ningar. 

Dessa träffar är ofta en viktig mötesplats. Där 
förmedlas kunskap och inspiration och tiden i 
gemenskap runt kaffeborden är kanske det allra 
viktigaste. 

Bilda bjöd in alla i Skåne som arbetar ideellt på 
olika sätt med dagledigträffar för en inspira-
tionsdag. Deltagarna fick ta del av en föreläs-
ning med Jonas Ahlner, och de fick också ta del 
av hur andra har arbetat med dagledigarrange-
mang. I smågrupper diskuterades erfarenheter 
av vad som har fungerat och hur arbetet kan 
utvecklas.
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Hjälpstickning
Bilda samarbetar med många stick- och hantverkscirk-
lar. En del av dessa engagerar sig inom ”hjälpstickning”. 
Bilda bjöd in Anna Braw, hjälpsticksbloggare, för att 
berätta vad vi kan göra, hur vi kan inspirera varandra 
och hur deltagarnas stickningar kan resa ut i världen 
och sprida hopp och rädda liv.
 
Anna föreläste om syföreningar-
nas uppkomst och historia, och 
kunde genom sina egna resor 
berätta om hur viktigt ett stickat 
och skänkt babypaket kan vara. 
Deltagarna blev stärkta i att deras engagemang har bety-
delse. Bilda bjöd deltagarna på nya stickbeskrivningar 
och Anna visade flera exempel på hur man kan utveckla 
sina mönster. 

”Intressant med historia. Roligt med tips och idéer.”

”Jag uppskattade extra mycket gemenskapen. Idéerna. 
Informationen.” 

Deltagarna blev 
stärkta i att deras 
engagemang har 

betydelse.

Vi tror på samtalet och mötet som en stor kraft till förändring. Ambitionen med #killmiddag är 
att ge killar och män chansen att börja med sig själva i kampen för ett jämställt och jämlikt sam-
hälle.

”Det skapades väldigt snabbt ett tryggt rum där folk vågade öppna upp.”

”Jag går hem mer sårbar och mer känslosam”

”Jag fattar inte att vi inte håller på med detta mer. Så bra är det. Det är som en AA-grupp. Det är mycket mer 
än bara att prata”

”Det är så viktigt att prata om ämnen som rör män och som annars inte kommer på tal. Fint att få dela intima 
tankar och upplevelser med andra.”

Deltagare på en killmiddag
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BILDA HAR EN RIK OCH BRED kulturverksamhet som 
till stor del består av musik i olika former, men även 
många andra uttryck, som körsång, dans, hiphop, lit-
teratur, film, foto och hantverk. Kultur och kreativitet 
har djupa rötter i Bilda och i folkbildningen i stort. Vår 
verksamhet präglas av stark deltagarkultur eftersom 
vi tror på att utövarna ska få utvecklas på sina egna 
villkor. Vi har ständigt fokus på just medskapande, 
inkludering och tillgänglighet för att tillgodose många 
olika behov. Under flera års tid har vi även arbetat med 
att lyfta amatörkulturen och de ideell föreningar i de-
ras kulturgärning genom olika samarbeten och projekt.

En viktig del i Bildas kulturverksamhet är alla de 
mötesplatser och scener som vi erbjuder våra artister, 
inte minst möten över kulturformer och genregränser. 
Det sker framför allt i Sverige men även utomlands. 
Ett exempel på det är kulturfestivalen Dandanat, som 
arrangerades för trettonde gången hösten 2018.

Kultur
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Ett andra hem där man kan vara sig själv
I Bildas dansskola God Moves i Vårgårda dansar 265 dansare i åldrarna 4-65 år. ”Uppvisningarna är på 
många sätt höjdpunkterna för eleverna, men det allra viktigaste är nog ändå gemenskapen som finns 
på God Moves i allmänhet. För många är dansskolan som ett andra hem där de kan vara sig själva. 
Flertalet elever som idag är mer eller mindre vuxna, har dansat här sedan de var små. Och det märks. 
Vi tycker att det är jätteroligt att se hur utvecklingen hela tiden går framåt, då både teknik, musikalitet 
och det sceniska uttrycket är något vi jobbar mycket med. En drivkraft för oss är att unga på lands-
bygden inte ska behöva kompromissa med kvalitativ undervisning, på grund av var de bor. Många som 
gått hos oss, har vidareutbildat sig på bland annat balettakademien och PAS i Göteborg.” 

                   Bonette Bryngelsten. Konstnärlig ledare God Moves.
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Urbankultur
När en dörr stängs, öppnas en annan. Under 2018 har 
det skett stora förändringar i vårt arbete med urban 
kultur i framförallt Malmö där vi söker nya vägar att 
möta unga vuxna där dom är idag.  Hiphopcentralen i 
Malmö har lagts ner efter 10 år – en fantastisk ung-
domsverksamhet vi är stolta över att ha drivit, men 
som inte längre kan möta de behov vi ser. Under 2018 
har vi istället valt att storsatsa på nyinvigda Kulturhu-
set Havanna i Sofielund - en verksamhet som kommer 
att rikta in sig på en bredare målgrupp från flera olika 
delar av Malmö. I Göteborg har vi fortsatt att utveckla 
verksamhet mot framförallt ungdomar i utsatta områ-
den, bland annat genom nätverket Essence of Hiphop, 
Fryshuset Gbg och dansskolan Twisted Feet.

Året har präglats av att vi varit aktiva samarbets-
partners i en hel del evenemang där vi kickstartade 
året genom att vara delaktiga i en av världens största 
danstävlingar - Juste Debout Nordic. Vi gjorde även 
Urban Dans på Malmö Sommarscen samt musik-kon-
cepten ”Så Mycket Fetare” och ”The Future Is Female”. 
Tillsammans med dansskolan Twistedfeet genomförde 
vi Gbg Dance festival som höll på i 3 dagar och utför-
des i trädgårdsföreningen, världskulturmuseet och 
Stora Teatern i Göteborg. Festivalen innehöll uppvis-
ningar och workshops med internationella pionjärer 
och legender inom sin dansstil och lockade som vanligt 
mycket publik.  

Under året har den dagliga verksamheten på Kultur-
huset Havanna stadigt växt och vi hade i slutet av året 
ca 35 aktiva grupper som repar, producerar, dansar 
eller spelar varje vecka. Kulturhuset har också fung-
erat som plats för en hel del workshops – bl.a. med 
den prisbelönta jazzsångerskan Amalia från Canada, 
Allan Skrobe från Malmö Musikhögsskola samt diverse 
musikproduktionsworkshops. Arrangörsscirklar har 
startats i samband med gymnasieskolornas ”Unga 
Företag” – som ska hjälpa elever att lära sig starta 
företag och vi har även smygstartat ett samarbete med 
Sofielundsskolan och deras elever med utbildning i 
musikproduktion efter skoltid. 

Distanscirklar är en verksamhetsform vi börjat jobba 
mer med under 2018 och som vi ser fyller en stor folk-
bildande funktion för att nå nya personer. Här har vi till 
exempel samverkat med skaparna av kollektivet PINK 
ROOM som bedriver folkbildning via sociala medier för 
”icke-män”, en facebookgrupp som idag har över 120 
000 medlemmar. 

När vi avrundar 2018 har ett samarbetsavtal skrivits på 
tillsammans med DJ-akademien som hyr in sig i huset 
från och med februari 2019. DJ-akademin är en av 
Sveriges främsta utbildare inom DJ-yrket och musik-
produktion. År 2019 expanderar de sin verksamhet från 
Stockholm ner till i Malmö. Våren 2019 kommer därmed 
en helt ny målgrupp in i vårt kulturhus vilket gör att 
Kulturhuset Havanna kommer att satsa mer på denna 
konstform, något som känns helt naturligt då EDM-kul-
turen (elektronisk dansmusik) är större än någonsin. 

Folklig kultur
2018 har varit ett fullspäckat år inom den folkliga kul-
turen där vi bland annat varit delaktiga i att starta upp 
och genomföra Folk Alliance Exchange, Sveriges första 
konferens för musiker och branschfolk inom folk/roots 
musik i Göteborg. I Skåne har vi genomfört projektet 
Folkmusik och Folkbildning tillsammans med Musik i 
Syd där barn och unga träffats i ”Folkmusikstorbandet” 
på vårt Kulturhus Havanna. I oktober arrangerade pro-
jektet en folkmusikhelg i Malmö där alla kulturskolebarn 
i Skåne bjöds in till en workshops med folkmusikgrup-
pen Lyy. Dagen avslutades med en konsert på Palladium 
där 120 barn/ungdomar deltog på scenen. 

Vi har också arrangerat en rad fristående kurser i 
folksång och låtspel som dragit ett stort antal deltagare. 
Självklart har vi också fortsatt vår samverkan med etnis-
ka kulturföreningar där det finns verksamhet i allt från 
målning till matlagning och traditionell dans. 

I september arrangerade Bilda och Diyar för tolfte året 
i rad kulturfestivalen Dandanat i Bethlehem och i år var 
det Sydvästs tur att skicka ett band. Sånggruppen Afro 
Vocals från Göteborg reste tillsammans med två band 
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från region Öst för att under en vecka spela och upp-
träda tillsammans med Palestinska musiker. 

God Moves Dansskola i Vårgårda  
God Moves Dansskola har haft ett fullspäckat år med 
runt 265 aktiva dansare i åldrarna 4 till 65+ och fler-
talet uppvisningar för och med stora som små. Bland 
annat medverkade en del av våra grupper vid den 
välbesökta partiledarutfrågningarna under Vårgårda 
möte i augusti. 

I våras satte vi upp produktionen ”Tillsammans” på 
Kulturen i Vårgårda. Den handlade om att leva i Sve-
rige, ett mångkulturellt land, där betoningen låg på att 
se styrkan i våra olikheter och få dem att gagna oss på 
bästa sätt. Det blev också en hyllning till den svenska 
naturen och skämt om jantelagen inför fullsatt publik. 

Populärmusik
Under året har vi fortsatt jobba mot att utöka vår verk-
samhet och hitta fler band som vill stöttas och utveck-
las. Vi ser en positiv trend där fler band med kvinnliga 
deltagare söker sig till oss. Vi har under året avslutat 
vårt samarbete kring replokaler med Matteuskyrkan 
och har numera replokaler i Kviberg samt samarbeten 
med band som har sina egna replokaler. 

Under våren 2018 anordnade vi ett utbildningstillfälle 
i Göteborg för våra anslutna cirkelledare och deltagare. 
Denna gång med fokus på ”Hitta gig”. Det var både 
välbesökt och uppskattat bland deltagarna som kom-
mit dit från Göteborg, Trollhättan och Alingsås. Våra 
band har också erbjudits speltillfällen och bland annat 
uppträtt på Gullbrannafestivalen och Potatisfestivalen. 

Vi ser en positiv trend där fler 
band med kvinnliga deltagare 

söker sig till oss.

Hur skaffar man gig?
Att få ett gig på den lokala fritidsgården är 
ganska lätt, men hur får man gig i andra städer 
och på mer etablerade klubbar/festivaler? Hur 
presenterar man sig på bästa sätt? Hur tänker 
en klubbarrangör? Kan man ta betalt? 

Den 25 april samlades bandmedlemmar och cir-
kelledare från Göteborg och Trollhättan för att 
tillsammans med Bildas kulturkonsulenter och 
gästföreläsaren Henrik Andersson djupdyka i 
gig-problematiken. För att sedan komma upp 
till ytan igen, fulla av inspiration och kunskap. 
Det blev en rolig och intensiv kväll där banden 
fick rannsaka sig själva, hitta sina styrkor och 
svagheter och få verktyg för att nå ut i ett av de 
band-tätaste länderna i världen.

Röster från deltagare från kvällen:
”Mycket bra! Intressant
”Det var inspirerande”
” Bra med föreläsningar som denna!”

Röster från våra band om Bilda generellt:
” Visar otroligt mycket engagemang, entusi-
asm och är alltid närvarande för hjälp”
” Bra med Bildas föreläsningar och att de 
förmedlar speltillfällen på festivaler”
” Förra föreläsningen om aggregatorer och 
att få ut sin musik digitalt gav väldigt mycket. 
Inte bara den delen om själva aggregatorerna 
utan också alla tips som uppkom när vi hade 
öppen diskussionsstund”
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Sommarläger med Hiphop och Hälsa som tema
Att åka på läger är inte en självklarhet för alla. Därför ordnade Bilda tillsammans med nätver-
ket Essence of Hiphop ett fyradagars-sommarläger med temat Hiphop och Hälsa för ungdo-
mar mellan 12-16 år. Det hölls på lägergården Bockaberg i Lerum utanför Göteborg. Var man 
äldre och ändå ville följa med fick man följa med som hjälpledare, efter att man genomgått en 
ledarskapsutbildning. 

Lägret innehöll bland annat ledarskapsövningar, workshops, föreläsningar och gemenskaps-
övningar. Vi såg tydligt behovet av att åka på läger tillsammans. De flesta hade aldrig upplevet 
ett läger förr, och friluftsaktiviteter så som att paddla kanot blev en succé.

Dessa ungdomar behöver verkligen ett läger där de kan växa och träffa andra liksinnade 
från andra stadsdelar och orter, säger Abraham Fraiman verksamhetsutvecklare på Bilda 
Sydväst. Vi såg att ungdomarna stärkte sin självkänsla och lärde av varandra. När deltagar-
na fick frågan om vad de lärt sig på lägret, så svarade de förutom att de lärt sig mer om hiphop, 
breakdance, DJ-ing, dans, graffiti och musikproduktion, även: 

Jag har lärt mig simma lite bättre.

Att aldrig säga att man inte kan om man inte provat.

Jag lärde mig olika saker om ledarskap, en erfarenhet jag kommer ha med mig 

för resten av livet.

Det var ett fett läger och det var fett att träffa nya människor.

Jag har lärt mig att vara mer social.

Jag har lärt mig paddla kanot.

Jag har lärt mig att prata och skriva lite på svenska.

Jag har lärt mig hur viktigt det är att lyssna på varandra.

”Jag har lärt mig 
att vara mer social”
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Folk Alliance – 
Första gången i Norden.
I april arrangerades för första gången en kon-

ferens för musiker och branschfolk inom folk/

roots musik i Göteborg, för hela norden. Folk 

Alliance är världens största branschfestival 

inom genren och hålls varje år i USA. I år blev 

Bilda ombedda att tillsammans med dem och 

deras nordiska representant Åke Lundström 

(VD för Live at Heart) arrangera ett nordiskt 

Folk Alliance. 

Delegater och band från de nordiska länderna, 

Estland och USA möttes upp för två dagar av 

konferens och show case-konserter. Eventet var 

en succé och kommer upprepas nästa år men i 

större skala.

Frida, Bildas verksamhetsutvecklare inom 

Folkmusik, berättar att stämningen var på topp 

och att det var hög klass på alla band och bra 

paneldiskussioner.

”Det kommer stora bokare, arrangörer och 
branschmänniskor från alla nordiska länder, 
USA, Kanada med flera. Det är en jättechans 
för svenska band att knyta kontakter. De 
svenska band som har spelat på Folk Alliance 
i USA lyckas nästan alltid boka bra turnéer 
efteråt. 

Själva tanken med 
festivalen är att 
stärka genren.

Främja tillväxten av folkmusik
I projektet  Folkmusikstorbandet har ungdomar, 

barn och vuxna träffats 10 gånger i Bildas kul-

turhus Havanna i Skåne och spelat och sjungit 

folkmusk, tillsammans.

Syftet med projektet har varit att främja tillväx-

ten av folkmusik och att skapa en plats för barn, 

ungdomar och vuxna att mötas och bli inklu-

derade i det etablerade kultur och musiklivet i 

Skåne.

Som en del i projektet bjöds alla kulturskolebarn 

i Skåne in till en Folkmusikhelg i Malmö. Efter en 

workshopdag tillsammans med folkmusikgrup-

pen Lyy bjöd gruppen, kompad av 120 barn/

ungdomar, på en konsert på Palladium.

”Barnen var så inspirerade av att få spela på 
en riktig scen med ett riktigt band”, säger 

Frida, verksamhetsutvecklare i Bilda. ”Och de 
vuxna deltagarna var helt lyriska över att få 
vara med och göra så bra musik. 

En av deltagarna som 
egentligen aldrig hållt på med 

folksång förut, blev så 
inspirerad att han tog tjänst-
ledigt ett halvår för att kunna 

gå folksångskursen på Malungs 
folkhögskola. Där är han nu!
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Allsång – Arabic out loud

Bilda har sedan många år tillbaka ett samarbete med 
Malmöfestivalen, nordens största stadsfestival. Nytt för i 
år var att Bildas verksamhetsutvecklare Suzanne Naffah 
Cronstam presenterade konceptet Arabic Out loud. 

Bildas verksamhetsutvecklare Suzanne Naffah Cronstam leder allsångskonceptet Arabic Out loud för fullsatt publik.

Arabic Out Loud är allsång för de som älskar arabisk 
musik, och bygger på konceptet RnB Out Loud.

Med Arabic Out loud ville jag locka den arabiska 
publiken, för att stärka bandet mellan den arabisk-
talande kulturen och den svenska. Jag tog något av 
det svenskaste vi hade, allsång och gjorde det på 
arabiska. För mig var det även viktigt att nå ut till de 
arabisktalande tjejerna, för den gruppen har alltid 
varit svårast att nå. Med en hel del jobb av mångfald 
på scenen går vi nu i rätt riktning.

RnB Out Loud skapades av Suzanne 2015 med målet 
att ena hela Malmö. Att samla de som älskar allsång 
men som inte kan relatera till den traditionella all-
sången. Men också att använda platser som ska vara 
tillgängliga för alla men som ändå kan upplevas som 
främmande för vissa.

Det händer något när vi sjunger tillsammans, säger 

Suuz. Jag älskar allsång och ville alltid sjunga med 
när jag såg det på TV. Men jag har aldrig kunna 
relatera till utbudet med tanke på min bakgrund, 
mina föräldrar kom till Sverige under 80-talet. Det 
var alltid arabisk musik hemma. På allsång vill man 
ju sjunga med. Jag var övertygad om att jag inte var 
ensam och skapade allsång för oss, den nya genera-
tionen, och för alla som kan relatera. 

Andra arrangemang som vi deltog med på Malmö som-
marscen var ”Urban Dans” – en danskväll med några 
av Sveriges bästa streetdansare som fick visa upp sina 
produktioner inför fullsatt publik. Detta arrangemang 
togs fram tillsammans med projektledare från Event-
koordinator-utbildningen i Landskrona, som gjorde 
sin praktik hos oss på Bilda. Tillsammans med dem 
tog vi även fram musik-koncepten ”Så Mycket Fetare” 
och ”The Future Is Female” som lockade både lokala 
artister och besökare från hela Malmö.
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SM i Beatbox
”För tre år sen trodde jag att jag var den enda 
beatboxaren i ett land ingen visste fanns. Nu 
känner jag till över 100 beatboxare i Sverige.” 

Så säger Johannes Aira som är en av arrang-

örerna till SM i Beatbox. Han riktar också ett 

stort tack till Bilda för allt stöd.

Abraham, verksamhetsutvecklare på Bilda, 

berättar att Bilda funnits med även mellan täv-

lingarna med workshops, festivler och nätverk-

sträffar.

2018 var andra året SM i Beatbox anordnades. 

26 deltagare från Malmö till Umeå i åldrar 13 till 

49 år deltog. Det finns en stor styrka i att träffa 

andra med samma instresse och utvecklas till-

sammans.  ”Jag skulle nog säga att hela mitt 
liv är uppfyllt av Beatbox” säger 15 åriga Adri-

an Blom som kommer få representera Sverige 

på Beatbox VM i Berling 2020, något han tycker 

ska bli ”otroligt nice”.

Allsång – Arabic out loud

Prova på-workshops på 
Göteborgs kulturkalas
Precis som tidigare år var Bilda med och arrang-

erade workshops inom Hiphop i Trädgårdsför-

eningen för alla som ville testa på. Målet var 

att det skulle vara lätt att testa att måla, dansa, 

skriva eller skapa beats.

Workshopsen blev uppskattade då det var fritt 

att prova utan förkunskaper. Det var en väldigt 

familjär stämning då alla, barn och deras för-

äldrar samt ungdomar testade tillsammans och 

upptäckte talanger hos sig själva eller sina barn.  

På kvällen var det uppträdande på stora scen 

med lokala artister, men även hiphop-pionjärer. 

Abraham berättat att de valde att låta en 15-årig 

kille få testa på att vara konferencier under 

kvällen, och att han gjorde det jättebra. 

Vi ville använda plattformen både till att visa 

Göteborg vad hiphopen har att erbjuda, men 

även att låta våra ledare få erfarenhet och 

utvecklas.

Vad inspirerar dig
 i ditt arbete med folkbildning inom Hiphop?
Jag heter Abraham Fraiman och jobbar som verksamhetsutvecklare inom 

Hiphop. Jag drivs personligen av break-kulturen då jag fortfarande är 

utövare och blev SM-mästare i seniorklassen 2017. Jag har varit med och 

byggt upp breakdancenätverket som idag utför SM-evenemangen.

Det är roligt att få vara med och utveckla kulturen och inspirera nya 

dansare. Under de 21 år jag varit aktiv har jag sett många människor växa; 

unga, blyga tjejer och killar som utvecklats och vågar ta för sig på scenen 

och i livet. Hiphopkulturen passar så bra in i folkbildningen, då det sker 

ett ständigt lärande mellan yngre och äldre deltagare.
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Samhälle

BILDA TAR AKTIV DEL i att forma vårt svenska 
samhälle i ett globalt, mångkulturellt sammanhang – 
där behovet av möten över gränser blir allt större. Vi 
arbetar på flera arenor och med många olika samver-
kansparter, såväl medlemsorganisationer som andra 
organisationer, föreningar och offentlig sektor för att 
möta samhällets utmaningar och verka för hållbarhet. 

En viktig del i Bildas arbete är strävan efter allas 
delaktighet i samhällslivet på lika villkor. Mångfald, 
jämställdhet och mänsklig värdighet utgör självklara 
utgångspunkter för Bildas folkbildningsarbete. Genom 
möten och samtal förebygger vi ohälsa, främlingsfient-
lighet och konflikter samt skapar förutsättningar för 
hållbart liv, demokrati och positiv samhällsutveckling.

Verksamheten spänner över många områden med stort 
fokus på verksamhet för människor som är nyanlända 
eller söker asyl i Sverige, inom hållbarhetsområdet, de-
mokratifrågor och konflikthantering, hälsa och digital 
delaktighet. Bakning på Räddningsmissionens boende för hemlösa barnfamiljer.
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Samhälle
Bilda Sydväst har under året, tillsammans med våra 
samverkanspartners, genomfört ett stort antal cirklar 
och föreläsningar i vitt skilda ämnen inom samhälls-
området. En del av denna verksamhet görs tillsam-
mans med våra medlemsorganisationer, det vill säga 
församlingar, men mycket av verksamheten görs med 
andra samverkansparter. 

Vi har under året haft ett sort antal föreläsningar, 
samtalsgrupper och studiecirklar inom området Folk-
hälsa. Bilda Sydväst har en väl utbyggd verksamhet 
inom Kultur och Hälsa i vården, med kulturarrange-
mang, föreläsningar, cirklar och utbildningar. Vi har 
ett väl utvecklat arbete i Västra Götaland och Halland 
och håller på att bygga upp en liknande verksamhet 
i Skåne. Ett axplock av alla de cirklar som sker är: 
hundträning, vävning, årstidspromenad, bokläsning, 
samtalsgrupp, handarbete, sittdans, matlagning och 
nutidsfrågor. Vi har utvecklat samarbetet med Alzhei-
mer Sverige, och genomfört Café Minnesvärt i Båstad, 
Halmstad, Göteborg, samt Lerum. Där varvas intres-
santa föreläsningar av forskare, med kulturinslag i 
olika former. 

Än en gång hade vi under 2018 förmånen att få arrang-
era Musikchlaget i Bilda Sydväst, denna gång både i 
Göteborg och i Malmö. Och än en gång imponeras-, 
berörs-, skrattar, tåras man över att få vara med om 
den viktigaste melodifestivalen i Sverige. Musikschla-
get är en färgsprakande melodifestival för musiker/ar-
tister med funktionsnedsättningar. Artisterna medver-
kar med band eller som soloartister, med eget material 
eller covers, antingen med inspelad bakgrund eller 
med kompmusiker. Vinnaren går sen vidare till den 
nationella finalen i Sundsvall. I år vann Kjell Borgwall 
& The Singels från Göteborg, med låten ”Jag vill ha en 
tjej”.

Vi har också fortsatt vårt samarbete med Högskolan i 
Halmstad kring nollningsarbete, diskriminering och 
mångfaldsfrågor.

Uppdrag
Under året har vi fortsatt att utveckla det arbete som 
förstärktes under hösten 2015 när de stora flykting-

strömmarna kom till Sverige. Inom asylarbetet jobbar 
vi med språkträning i form av språkkaféer och kurser 
med samhällsintroduktion. Vi arbetar medvetet med 
att också finnas med i etableringsfasen. Exempel på 
verksamhet förutom språkträning, kan bland annat vara 
cirklar i körkortsteori på arabiska, dans, konst, mat och 
mångkulturella föräldragrupper. 

Under 2018 fick studieförbunden i uppdrag av regering-
en att starta två nya verksamheter – Motiverande och 
uppsökande verksamhet till utrikesfödda kvinnor som 
står långt från studier och arbete, samt Stöd till föräld-
rars lärande så att de kan vara ett stöd för sina barns 
skolgång. Det sattes redan från början mycket höga 
mål i denna verksamhet och flera medarbetare gick in i 
arbetet med stort engagemang. Ett pilotprojekt startades 
med vår samverkanspart Göteborgs Räddningsmission 
där tanken var att läxläsning i skolor i utsatta områden, 
där Räddningsmissionen redan var aktiva, skulle vara 
en bra ingång för att först nå föräldrar för att sedan även 
kunna nå utrikesfödda kvinnor. Vi insåg snart att det tog 
mycket tid för att skapa relation och förtroende för att 
nå dessa målgrupper. Trots stora insatser från personal 
och samverkansparter nådde vi i Sydväst inte de uppsat-
ta målen. (Situationen var liknande i de andra regioner-
na och studieförbunden.) Från början var det sagt att 
stödet till de utrikesfödda kvinnorna skulle finnas i 3 
år och stödet till föräldrar skulle vara permanent. I och 
med problematiken kring regeringsbildningen hösten 
2018, samt att stödet i den budget som till slut antogs, 
inte fanns kvar, eller minskat den ekonomiska ersätt-
ningen dramatiskt, kommer Bilda Sydväst inte att jobba 
med dessa riktade insatser 2019. Vi gör allt vi kan för att 
föra in cirklarna i den vanliga verksamheten för att inte 
tappa viktiga ledare och cirkeldeltagare. 

Projekt
Under 2017 startade Bilda Sydväst, tillsammans med 
ett antal frikyrkoförsamlingar i Göteborg, ett projekt, 
finansierat av Social Resurs inom Göteborgs Stad, där 
vi lyfter frågan om våld i nära relationer i våra försam-
lingar. Genom utbildningar, föreläsningar och konferens 
önskar vi ge kunskapsstöd till de medverkande försam-
lingarna, öka medvetenheten om våld i nära relationer 
samt ge en fördjupad kunskap om dess strukturer och 
bakomliggande mekanismer. Vi vill ge redskap i hur vi 
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kan se varningssignaler, synliggöra de som blir utsatta 
för våld, samt de som utövar våld, men även hur man 
kan arbeta förebyggande mot våld i nära relationer. 
Under 2018 har vi fortsatt att utveckla detta projekt, 
som löper över årsskiftet 2018/2019. 

Vi har också fortsatt verksamheten, NAD – Nätverk, 
Aktivitet, Delaktighet, som vi har tillsammans med 
Region Skåne, Nätverket – Idéburen sektor i Skåne, 
Länsstyrelsen Skåne och Arbetsförmedlingen, där vi 
matchar nya svenskar med föreningslivet i nordöstra 
Skåne. Detta för att kunna erbjuda nyanlända möjlig-
heten att komma ut i föreningslivet och i studieför-
bund för att på så vis stärka sina sociala nätverk, öva 
svenska språket och förbättra sin hälsa. 

Under 2018 har vi också utökat det pilotprojekt vi 
startade under 2017 – Plats för engagemang, där vi 
ger föreningsinformation till alla nya svenskar som är 
registrerade på Arbetsförmedlingen, samt förmedlar 
kontakter till olika föreningar i kommunerna. Sedan 
november 2018 är alla 5 kommuner i nordöstra Skåne 
med i projektet, som finansieras av Länsstyrelsen i 
Skåne, som också är en aktiv partner i projektet. 

Vi fortsätter det mycket uppskattade arbetet med körer 
för minnessjuka och anhöriga i Vi sjunger hjärna och 
under 2018 har vi fått extra pengar från Postkodsstif-
telsen för ett projekt där vi utbildar körledare inom Vi 
sjunger hjärna och startar nya körer i Skåne. Deltagar-
na vittnar om att musiken väcker minnen och känslor 
till liv som annars försvunnit på grund av sjukdomen. 

Under 2018 har vi även haft två så kallade TIA-projekt 
(Tidiga insatser för asylsökande), ett där vi samarbetat 
med NTF för att utbilda nya svenskar i barnsäkerhet 
i trafiken och övrig trafiksäkerhet. Det andra projek-
tet har vi gjort tillsammans med Giraffa i Stada, som 
handlat om att validera nya svenskars utbildning och 

erfarenhet inom kultur, för att hjälpa nya kulturarbetare 
in på arbetsmarknaden i Skåne.

Under 2017 lanserade Bilda och Sensus en ny uppdate-
rad version av sitt utbildningskoncept MOD – Mångfald 
och dialog. Under 2018 genomfördes två dagars utbild-
ning i materialet för all personal i Sydväst. MOD lyfter 
frågor som mänskliga rättigheter, diskriminering och 
jämställdhet. Under året har vi även haft utbildningar 
för medlemsorganisationer samt fått projektpengar från 
Folkbildningsrådet för att ha MOD-utbildningar för 
föreningar i Skåne. 

Annan verksamhet
Även under 2018 har vi tillsammans med våra samver-
kanspartners Räddningsmissionen och Reningsborg 
anordnat en konferens som lyft upp och diskuterat svåra 
ämnen. I år handlade konferensen Handelsvara männ-
iska om porr på internet. Tillsammans med olika orga-
nisationer, andra intresserade, samt gymnasieungdomar 
diskuterades utifrån ny forskning, porrindustrin, hur 
porr påverkar oss samt, hur tidigt barn och ungdomar 
faktiskt börjar titta på porr på nätet. 

Under 2018 startade vi i Sydväst, i samarbete med ett 
antal församlingar i Göteborg, ett koncept som heter 
#killmiddag. #killmiddag är skapat av organisationen 
Make Equal och har anpassats till en kyrklig kontext av 
Bilda Nord. Detta är en verksamhet som vuxit fram som 
ett svar på #Meetoo-rörelsen, där män och killar träffas 
över en middag eller fika för att lyfta frågor som mas-
kulinitet, relationer, sex, normer, våld med mera för att 
tillsammans försöka skapa ett mer jämställt och jämlikt 
samhälle. 

Bilda Sydväst har ett nära samarbete med Diakonia och 
dess aktivistgrupper och är inte sällan medarrangör 
till de utåtriktade aktiviteter och aktioner grupperna 
gör för att sprida kunskap och engagemang till andra 
människor. Under 2018 hade vi också ett projekt till-
sammans med Diakonia, där utbildade valambassadörer 
arrangerade politikersamtal i församlingar för att lyfta 
kunskapsnivån och medvetandegöra vikten av demokra-
ti och att rösta i valet 2018.

Bilda Sydväst samarbetade även i år med det Frikyrk-

Vi vill ge redskap i hur vi kan se 
varningssignaler, synliggöra de som 

blir utsatta för våld, samt de som utövar 
våld, men även hur man kan arbeta före-

byggande mot våld i nära relationer.
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Kulturkompis – Bygg vänskap 
genom kulturupplevelser
Genom Kulturkompis får personer som är nya 

i Sverige och personer som bott här länge, 

kanske hela livet, chansen att dela kulturupple-

velser, som bio, konserter eller teater, helt gratis.

Nyanländ
”Jag går ofta på språkkafé för att  träna svens-

ka, men är trött på att alltid prata om samma 

sak; vad jag heter, var jag bor och att jag läser 

på SFI. Jag anmälde mig till kulturkompis för 

att få uppleva saker med andra i Sverige. Och 

samtidigt träna spårket”.

Deltagare efter första träffen

Gruppledare  
I enjoy leading a Kulturkompis group as I love 

arranging activities and it is so interesting me-

eting people from different countries, religions 

and backgrounds.

”Ett roligt och givande sätt 
att vara volontär på”

Sharon Abrahamson leder en  
Kulturkompisgrupp  på sin fritid.  

liga regnbågsnätverket och Euro Pride, som hölls i 
Göteborg, och som båda lyfter frågan om mänskliga 
rättigheter ur ett HBTQ-perspektiv, samt kopplingen 
kristen och HBTQ. Här arbetas med att skapa trygga 
mötesplatser för HBTQ-personer, kunskapsfördjup-
ning, samtal, reflektion, attitydförändring, samhällspå-
verkan och att lyfta upp normkritik och HBTQ-perso-
ners livssituation.

Under 2018 har vi fortsatt arbetet med Kulturkom-
pis – ”make friends through culture” i Skåne och i 
Göteborg, samt startat i några nya städer i Skåne och 
Västra Götaland. Detta är ett initiativ som innebär att 
kulturlivet utmanas att förenkla för nyanlända att ta 
del av regionens rika kulturliv. Samtidigt skapas nya 
arenor för integration och samtal kring mångfald och 
demokrati genom kultur och mötet mellan nyanländ 
och etablerad. Projektet ger nyanlända och etablerade 
svenskar möjlighet att uppleva kulturarrangemang 
tillsammans. I slutet av 2018 lanserade Bilda nationellt 
ett nytt matchningsverktyg för Kulturkompis, som vi 
hoppas kunna minska administrationen, som är gan-
ska hög i denna verksamhet.

Under året har vi genomfört ett antal ledarutbildning-
ar som främst riktats mot cirkelledare och volontärer. 
Dessa utbildningar har dels bestått av grundläggande 
cirkelledarutbildningar, men också rört många andra 
ämnen såsom visionsarbete, inkludering, volon-
tärskap, arbete med asylsökande, samtalsgrupper, 
interreligiös dialog, föreningskunskap, icke-våld och 
demokratiutbildning. 
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Forskning visar att delta i exempelvis 
en studiecirkel ger möjlighet 

att öva vardagssvenska, stärka sina 
sociala nätverk och leder till 

förbättrad hälsa

Bilda ser det som en viktig del att visa på alla de möjligheter som finns i civilsamhället
 och vill vara med och ta ansvar för att berätta och tillgängliggöra dessa för alla.
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Nätverk Aktivitet Delaktighet
En viktig pusselbit för en person som är ny i Sverige är 
att förstå civilsamhället och hur en kan delta i studie-
förbundens verksamhet och det lokala föreningslivet. 
Bilda har under flera år varit en aktiv del i NAD – Nät-
verk, aktivitet, delaktighet där idéburna organisationer 
arbetar tillsammans med det offentliga för att tillgäng-
liggöra aktiviteter för nyanlända, det kan vara både 
studiecirklar och föreningsaktiviteter. Forskning visar 
att delta i exempelvis en studiecirkel ger möjlighet att 
öva vardagssvenska, stärka sina sociala nätverk och 
leder till förbättrad hälsa.

Välkommen till Skåne
Studieförbundet Bilda jobbar tillsammans med Sam-
hälls –och hälsokommunikatörerna hos Länsstyrelsen 
Skåne i ett projekt som heter Välkommen till Skåne. 
Där informerar vi nyanlända om vad folkbildningen 
är, hur en går med i studiecirkel och hur en hittar till 
olika föreningsaktiviteter. Vi gör även studiebesök i 
olika verksamheter, som till exempel hos Kristianstad 
Tennisklubb och Hässleholm Freeflow. 

”Det som var bra var att de tog oss till särskilda 
platser där man kan lära känna nya människor så 
att man kan komma in i samhället…de tog oss till 
föreningar och det var verkligen fantastiskt. Just för 
att man inte vet vad man ska göra under sin fritid. Är 
man tvungen att vara hemma då kan man bli ned-
stämd eller deprimerad.”
                              Deltagare på Välkommen till Skåne.

Plats för engagemang
Under 2018 har drygt 350 personer i olika delar av 
etableringen deltagit på informationsträffar som Bilda 
håller genom projektet Plats för engagemang. Under 
träffen diskuteras fritid, folkbildning, föreningsliv och 
ideellt engagemang.

”Träffarna brukar vara väldigt uppskattade. Folk är 
nyfikna och förvånas ofta över mångfalden av cirklar 
och föreningar som finns även på mindre orter. In-
formationen och lotsningen som vi jobbar med är för 
mig i grund och botten en fråga om delaktighet. För 

att kunna delta på lika villkor krävs viss grundläg-
gande kunskap om hur civilsamhället är organiserat 
i Sverige och hur man kan aktivera sig. Vårt mål är 
att den som är ny i Sverige ska ha den information 
och det stöd som behövs för att kunna tillvarata sina 
intressen. ”. 
   Johanna Hernborg Axelson,
   Projektledare för Plats för engagemang

Utrikesfödda kvinnor 
som står långt från studier och arbete
Motiverande och uppsökande verksamhet till ovan-
nämnda grupp var ett av uppdragen till studieför-
bunden under 2018. Bilda ville forma verksamheten 
med och för gruppens egna behov och intressen. Ett 
exempel är en studiecirkel för utrikesfödda kvinnor 
som träfades på Tehuset i Lidköping. 

”Jag fick mod att skaffa mig mitt eget bankkort!” sa 
Zargona som kom till Sverige för 11 år sedan, fött sju 
barn och har varit hemma sedan dess. Hon har aldrig 
fått sitt eget bankkort. Hennes man skötte familjens 
ekonomi. Hon kunde bara ta hand om några av peng-
arna i sin plånbok.

”Jag har lärt mig mycket om svensk kultur och sam-
hälle; saker jag aldrig visste under de 8 åren jag har 
spenderat här. Det är det första intyg jag någonsin 
har fått,” sa Gulchira med ett stort leende medan hon 
försiktigt sätter in sitt intyg i plastmappen.

Najiba som aldrig har varit i skolan i Afghanistan och 
hade svårigheter att lära sig svenska sa att hon känner 
stöd, förståelse, acceptans och förmåga att diskutera 
inom gruppen.

Dessa kvinnors engagemang, känsla av tillhörig-
het och mod att diskutera och tala visar att sådana 
studiecirklar är en nödvändig säker plattform för att 
de ska utvecklas och tro på sig själva, säger Yvonne, 
verksamhetsutecklare på Bilda.

Hjälp till delaktighet i 
samhället för nyanlända

Zargon, mamma till sju barn:
Jag fick mod att 

skaffa mitt eget bankkort!
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Valambassadörer
2018 var det stort fokus på valet. Ett exempel är 

att Bilda, tillsammans med Diakonia utbildat va-

lambassadörer: engagerade människor som efter 

utbildningen arrangerade samtal på olika platser 

runtom i regionen. Syftet var att stärka människors 

civilkurage till att våga ta de svåra samtalen om 

människosyn, demokrati och värderingar. Resulta-

tet blev publika samtal där politiker bjöds in för att 

diskutera frågorna framför publik. 

Inkludering
och normer i föreningslivet
Bilda har genomfört utbildningar kring mänskliga 

rättigheter, normer och diskriminering för för-

eingslivet. Syftet med satsningen var att bidra till 

ett mer inkluderande föreningsliv där mänskliga 

rättigheter kan fungera som en grund i samtalen 

om inkludering och normer. Utbildningar genom-

fördes enligt konceptet MOD – Mångfald och 

dialog.

”Jag fick en aha-upplevelse och bra verktyg 
i mitt styrelsearbete”. Kursdeltagare, Ystad 10 

november

”Ett högaktuellt ämne! Det är så viktigt att 
utmana normerna och diskutera inkludering.” 
Kursdeltagare, Malmö 22 september

”Bra övningar som satte igång tankar och gjorde 
det väldigt greppbart! Ni skapade ett bra sam-
talsklimat.” Kursdeltagare, 1 dec Göteborg

Möten genom bakning
Clara Vennman, verksamhetsutvecklare inom 

samhälle och kyrka är en av oss som under året 

jobbat extra intensivt med arbetet att nå utri-

kesfödda kvinnor som står långt från arbete och 

studier. 

Hon berättar om en studiecirkel som påverkat 

henne mycket. Den hölls på Räddningsmissionens 

boende för hemlösa barnfamiljer i Göteborg. En 

bakcirkel, där kvinnorna hemtamt och skickligt 

samlas kring degen och det kreativa, skapar en 

bra atmosfär för att knyta kontakt med kvinnorna.  

Clara berättar att kvinnorna på boendet uppskat-

tar cirkelledarna, Margareta och Lena som kom-

mer och håller i bakcirklarna. ”Ni äldre kvinnor, 
ni gör något fantastiskt i att komma hit. Ni är 
mina förebilder” säger en av de arabisktalande 

kvinnorna.

Claras uppgift för kvällen blir att hjälpa till att 

hålla en av kvinnornas bebis, då mamman behöver 

sina händer i bakningen.

”Jag var så berörd när jag åkte därifrån, fort-
farande med doften från den lilla bebisen på 
tröjan. Tänk att vi på Bilda får vara med och 
skapa den här typen av möten! Tänk att jag får 
jobba med det här!”

Ellinor, Diakoniaaktivist

MOD-utbildning på Kristna Fredsrörelsen
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Café Minnesvärt
Tillsammans med Alzheimerföreingen anordnar 
Bilda Kafékvällar för anhöriga till, och personer 
med, minnessvårigheter. Kvällarna bjuder på 
föreläsningar av bland annat professorer och 
läkare som även svarar på besökarnas frågor.  

”Det här är så meningsfullt! Att få komma iväg 
på detta och lyssna på alla dessa professioner – 
gratis – är helt fantastiskt!” 

 Anhörig till en person med minnessjukdom 

”Är så fint att jag och min man kan göra detta 
tillsammans” 

Anhörig till en person med minnessjukdom

Handelsvara Människa
Under 2018 har vi för tredje året anordnat konfe-

rensen ”Handelsvara Människa”. Ämnet är männis-

kohandel och prostitution.  

På förmiddagen bjöds tre gymnasieklasser in 

för att lära sig mer om ämnet. Av 63 ungdomar 

som fyllde i utvärderingsenkät svarade 58 Ja på 
påståendet: ”Detta evenemang har gjort mig mer 
engagerad för att engagera mig i frågorna där jag 

är, med det jag kan”.

”Alla föreläsningarna berörde mig väldigt myck-
et. Dessa ämnen är inget vi pratar om i skolan 
överhuvudtaget eller på någon annan plats hel-
ler. Jag hade ingen aning om hur höga siffrorna 
var. Fick förståelse kring varför det är bra att 
det fortfarande är olagligt att sälja sex. Jättebra 
föreläsningar!!!”

”Fått mycket information och nya synsätt om 
ämnet och en inspiration till att fortsätta säga 
ifrån.”

”Den öppnade mina ögon för hur allvarlig situa-
tionen är och fick mig därmed att vilja engagera 
mig mer.”

Folkbildning på äldreboenden
”Jag trodde aldrig jag kunde göra något så här 
vackert” utbrister en äldre dam som precis lagt 

sin egenmålade sidenscarf om halsen för första 

gången.

Utöver sidenmålning har vi exempelvis cirklar inom 

vävning, årstidspromenad, bokläsning, samtals-

grupp, handarbete, sittdans, matlagning och nu-

tidsfrågor på äldreboenden runt om i regionen.

Det livslånga lärandet ska vara tillgängligt för alla. 

Att få känna, uppleva och bli berörd – hela livet.
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Vi vill höja kunskapen om 
ämnet våld i nära relationer i 
våra medlemsorganisationer. 

Projektet Våld i nära relationer befinner sig i skär-
ningspunkten mellan Bildas profilområden Kyrka 
och Samhälle. Genom projektet vill vi höja kunska-
pen om ämnet våld i nära relationer i Bildas med-
lemsorganisationer samt ge olika sammanhangoch  
redskap för att agera både förebyggande och när man 
misstänker att något inte står rätt till. Medlen är 
föreläsningar och studiecirklar och målet en öppnare 
diskussion.

Under det gångna året har en rad olika aktiviteter 
genomförts i olika sammanhang såväl i Göteborg 
som nationellt inom ramen för projektet. 

I mars genomfördes en ortodox kvinnokonferens i 
Göteborg där personal från projektet tillsammans 

Hur nära är för nära?

med en ortodox präst deltog med föreläsning och 
frågestund. Konferensen var välbesökt och det blev 
många bra frågor och stort intresse för ämnet. Ett 
annat sammanhang som fått ta del av projektet är per-
sonal som jobbar inom Frälsningsarméns verksamhet 
för föräldrar i Göteborg. 

En stor del i projektet var en konferens som genom-
fördes i Pingstkyrkan i Västra Frölunda där Bilda 
tillsammans med biståndsorganisationen PMU och 
Pingst stod som inbjudare. Under dagen fick besökar-
na lyssna till internationella gäster från England och 
Kongo med stor erfarenhet av könsbaserat våld. En 
kvinna som blivit utsatt för våld i en nära relation och 
samtidigt befunnit sig i ett församlingssammanhang 
gav sin berättelse. Besökarna fick också en inblick i hur 
pornografi kan påverka en människa och frågan är vad 
den alltmer våldsfixerade porren kommer att göra för 
förekomsten av våld i nära relationer? Ingen besökare 
lämnade konferensen oberörd men det fanns också en 
stark känsla av beslutsamhet att bidra till förändring.

Ett folkbildningsprojekt om våld i nära relationer
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Samtaloteket
Hösten 2018 lanserades en helt ny typ av samtalsforum av ett antal kyrkor och organisationer i Göteborg, däri-
bland Bilda Sydväst. Sammankomsterna har ägt rum under namnet ”Samtaloteket” med temat ”Vägledning”

Genom ett samarbete med cafét Condeco Västra Hamngatan i Göteborg har träffarna inramats av en gemyt-
lig miljö mitt i Göteborgs citys stadspuls. Vid höstens alla tre tillfällen har cafét varit så gott som fullsatt med 
människor som sökt sig dit för att samtala om några av vår tids brännande frågor - ett tydligt tecken på att det 
finns en stor efterfrågan på forum dit man förutsättningslöst kan få komma och mötas, ta del av- och pröva kun-
skap och utbyta erfarenheter.

Vid andra träffen talade Cecilia Melder, Svenska kyrkan och religionspsykolog. Cecilia tog utgångspunkt i sin 
forskning och WHOs arbete med den existentiella dimensionen av hälsorelaterad livskvalitet.

Vi behöver 
forum där vi kan 

tradera, diskutera 
och samtala om 
livskunskap. Där 
vi får byta livser-
farenheter med 
varandra. Ingen 

människa kan en-
sam ha svar på alla 

livets frågor.

Unga och nätporr
I april var Nathalie Ruth från organisationen Freethem och 
föreläste i Immanuelskyrkan i Malmö om barn, unga och 
nätporr. 

Freethem är en organisation som arbetar för att förebygga 
efterfrågan på prostitution, pornografi och arbetskraftsex-
ploatering. Nathalie berättade om hur konsumtion av porr 
påverkar barn och unga och hur det i sin tur föder en efter-
frågan på prostitution och människohandel. 

Kvällen riktade sig till ungdomar, ledare och föräldrar som 
vill få större förståelse i frågan och hur man kan vara med 
och bidra till en attitydförändring som kan minska risken 
för att människor exploateras. 

Cecilia Melder, 
religionspsykolog och en 

av talarna på Samtaloteket.

Linnéa Bjervås, Josefin Magnusson, 
Samuel Westergren och Nathalie Ruth. 
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BILDAS BILDNINGSARBETE kring Mellanöstern sker 
genom studiecirklar och seminarier i Sverige och stu-
dieresor som arrangeras genom vårt studiecenter i Je-
rusalem. Sedan 1991 har Bilda drivit Swedish Christian 
Study Centre (SCSC), med fler än 1 000 årliga besöka-
re. Studiecentret är framför allt ett resurscenter för de 
studieresor som vi arrangerar, men även en mötesplats 
för andra besökare i området. 

Mellanöstern, och inte minst Israel och Palestina, 
utgör ett studieområde om den kristna kyrkans rötter, 
om möten mellan religioner, om mänskliga rättigheter 
och internationell humanitär rätt. Jerusalem fungerar 
som en unik mötesplats och utsiktspunkt för svenskt 
folkbildningsarbete. Bilda arrangerar även kulturutby-
ten mellan Sverige och Israel/Palestina, bland annat i 
form av den årliga kulturfestivalen Dandanat i Betle-
hem.

Under 2018 genomfördes 26 studieresor till Israel 
och Palestina, med sammantaget 411 deltagare. Den ty-
piska studieresan med Bilda utgörs av en lokal studie-
grupp som avslutar sin studiecirkel med en resa.

Mellanösternarbetet i Sydväst 2018
Bilda Sydväst har som vanligt haft ett stort engage-
mang kring Mellanöstern och Israel-Palestina. Förut-
om en Mellanösternkontakt som det finns i varje regi-
on, har vi i Sydväst förmånen att ha en arbetsgrupp där 
alla som sitter med har lång erfarenhet från regionen. 
Detta skapar en bra möjlighet för ett brett engagemang 
och olika typer av resor och arrangemang.

Alla resor börjar med en studiecirkel i Sverige där vi 
tillsammans lär oss om historia, religion och olika 
folkgrupper i Israel och Palestina. Vi lär oss om olika 
kyrkor i landet och de kristnas situation. Vi pratar folk-
rätt och det politiska läget. Vi läser böcker och artiklar, 
ser filmer och samtalar om denna region som berör så 
många på djupet. För många som deltar i våra resor 
blir detta en mycket stor upplevelse och många min-
nen att ta med hem och dela med nära och kära. Det är 
mycket intryck och många möten med människor och 
platser som berör. Bilda Sydväst har många mycket 

Mellanöstern

duktiga resepedagoger med lång erfarenhet av både 
folkbildning, studieresor till Israel och Palestina och 
kunskap om regionen.

Sydvästs studieresor till Israel och Palestina 
2018 hade alla olika inriktning:
En pilgrimsresa 
En resa med fokus på utbildning för 
palestinska barn med läs- och skrivsvårigheter.
En resa med tema folkrätt.
En resa med musik- och kulturutbyte.
En resa för Bilda-personal.
En utbildningsresa för våra resepedagoger.

6
olika fokus

Resor
med

”Den första känslan jag får av att tän-
ka tillbaka på allt vi gjort är en mäktig 
känsla av allt vi fått uppleva och ta del 
av. Sedan känns det overkligt vad vi 
har fått göra på så kort tid. Det tar lite 
tid att smälta allt, alla känslor, tankar 
och upplevelser. Det var fantastiskt 
att vi fick göra så mycket på så kort 
tid.” 

Deltagare från resan med den Koptiska 
kyrkan i Göteborg.
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olika fokus
med

Intryck och välsignelse
På studie- och pilgrimsresan med den Koptiska Kyrkan 
i Göteborg deltog 22 personer. Den yngsta deltagaren 
i gruppen var 15 år och den äldsta 85 år. Det var en 
skräddarsydd resa där församlingsprästen, alla unga 
och gamla deltagare var delaktiga i förberedelsear-
betet och deltog i studiecirkel inför resan. Syftet med 
resan var att vandra i Jesu fotspår och besöka och få 
välsignelse från heliga platser i Jerusalem, Betlehem, 
Galilén. Vi ville också ge möjlighet till deltagarna att 
träffade olika människor på plats och ta del av deras 
berättelser och levnadssituation, och samtala med 
olika kyrkoledare. Canet Hanna, resepedagog och 
verksamhetsutvecklare i Bilda, berättar efter resan att 
hon var imponerad av viljan och tron hos den äldsta i 
gruppen när hon gick i 40 graders värme upp i Fres-
telsernas berg, och när hon gick uppför alla trappor i 

Ein Kerem för att besöka Sara och Marias kyrka. Utan 
klagomål! Hon var så tacksam över att hon hade fått 
möjlighet att befinna sig i Det Heliga Landet, för att 
kunna be för sina nära och kära och ta välsignelse av 
de heliga platserna. Canet berättar också om ivern hos 
den 15-åriga flickan som uttryckte sin önskan om att få 
återvända någon gång i framtiden. Ett par av deltagar-
na uttryckte sig så här i utvärderingen av resan: 

”Jag känner att jag var i himlen en kort tid när vi var 
i Det Heliga Landet”, det kändes som en dröm. 

Jag skulle vilja resa med Bilda igen till ”Det Heliga 
Landet” för att studie delen gav mig så mycket. Det 
var en unik resa och inte som alla andra resor.”

Tre av de yngre resedeltagarna, på studie- och pilgrimsresan med den Koptiska Kyrkan, på besök i Nasareth Village.
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Alla dessa möten!
Så många fina, 

spännande, 
utmanande samtal 

under  en vecka. 

Deltagare från studieresan med folkrätt som tema.
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Dandanat  – 
Värdefullt utbyte med musiken som språk
Dandanat är en kulturfestival i Betlehem där svenska 
och palestinska musiker får träffas och skapa tillsam-
mans. I mötet skapas inte bara musik, utan också 
relationer där världar och berättelser får delas. 2018 
fick region Sydväst möjlighet att skicka gruppen Afro 
Vocals från Borås.

Vilket fantastiskt Dandanat år! säger Frida, kulturkon-
sulent i Bilda. De palestinska och svenska musikerna 
klickade på en gång och det tog inte lång tid innan de 
repat ihop nytt material tillsammans. Under fyra väl-
digt olika konserter i Betlehem och Jerusalem framför-

de de sex grupperna sin egen musik men också låtarna 
de spelat ihop sig om. En av grupperna hade till och 
med skrivit helt ny musik tillsammans. Efter fyra dagar 
av intensivt spelande fick banden en välförtjänt ledig 
dag vid dödahavet där vi flöt på vattnet och smorde in 
oss i lera. Sista kvällen hade vi en magisk konsert på 
ett tak i Jerusalem där den palestinske stjärnan Bashar 
avslutade kvällen.

This has been so much more than I 
expected, the music we have learned, 

the places we have seen, the people we 
have connected with. We have laughed 
so much. This has been one of the best 

weeks of my life!

MÖ-stipendium
Varje år delar Bilda nationellt ut ett stipendium till en 
person att vistas i Israel/Palestina i fyra veckor, med 
Bildas studiecenter SCSC, beläget i Jerusalems gamla 
stad, som bas. 

2018 fick Eva Ekman, lärare i SFI på Hyllie Parks Folk-
högskola i Malmö, möjlighet att fördjupa sin kunskap 
och erfarenhet om Israel och Palestina.

”Jag har återvänt hem oändligt berikad, tacksam, 
tankfull och lite mer vaksam. – Det är många som är 
intresserade och nyfikna – både vänner, ytligt bekan-
ta, kolleger och elever i skolan. Många vill samtala 

och få veta hur det var - men en del av dem som fråg-
ar är redan ”tvärsäkra” och vill gärna få sin egen bild 
bekräftad och då kan det bli lite spänt när jag envisas 
med att berätta om vad jag sett på ”båda sidor”. Men 
jag fortsätter naturligtvis att lyssna, berätta, fråga 
och försöka lära mig mera i samtalen. Det känns helt 
nödvändigt att fortsätta att lyfta upp både israelers 
och palestiniers situation och rättmätiga behov av 
såväl säkerhet som frihet.”  

 Men en del av dem som frågar är redan 
”tvärsäkra” och vill gärna få sin egen bild 

bekräftad och då kan det bli lite spänt.
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Ledarutveckling

VÅRA CIRKELLEDARE ÄR NYCKELPERSONER i Bildas 
verksamhet. Vi vill och behöver värna deras kompetens 
och engagemang för att genomföra bra folkbildande 
verksamhet. Under 2018 har Bilda utvecklat en ny 
webbaserade grundutbildning för cirkelledare. Den 
nya webbaserade utbildningen är, tillsammans med 
introduktionssamtalet, den inledande och obligatoris-
ka delen i Bildas ledarutvecklingskoncept Lära för att 
Leda. Den ger också en bra grund för att gå vidare med 
Bildas fysiska cirkelledarutbildning, som arrangeras 
löpande. Utöver olika ledarutbildningar erbjuder Bilda 
kompetensutveckling för cirkelledare i form av semi-
narier, workshops och föreläsningar.

Cirkelledare inom våra medlemsorganisationer
Många av våra ledare är ledare i grupper som genom-
förs i samverkan med våra medlemsorganisationer. 
Under många år har vår ambition varit att öka med-
vetenheten om Bildas roll, erbjuda kurser och utbild-
ningar för att stärka rollen både som ”processledare”, 
folkbildare och ”gruppsammanhållare”, samt lyfta allt 
det fantastiska som sker i demokratisk anda i grupper-
na. Under året har vi som tidigare erbjudit olika kurser 
med olika fokus och inriktning till våra ledare; både 
vår basutbildning Lära för att leda samt kurser i speci-
fika ämnen för att inspirera och inhämta ny kunskap.

Ny ledarlåda
Vår uppskattade ledarlåda har under året omarbetats 
och fått ett nytt format. Innehållet är till vissa delar det 
samma, men med ett nytt genomtänkt inspirations-
häfte som också innehåller fler pedagogiska övningar 
samt nya svartvita kort, frågekort och redskap. Allt för 
att gruppen skall få inspiration till bra kommunikation 
och övningar för meningsfulla samtal. För de grupper 
som redan har vår ledarlåda skall denna nya väska 
kännas som ett komplement.

Regional ledarutvecklingsgrupp
För att bli mer relevanta i våra kontakter med ledare 
och på ett bättre sätt fånga upp behov och därmed 
erbjuda adekvata utbildningar för våra ledare har vi 
under året tillsatt en regional ledarutvecklingsgrupp 
med ansvariga från våra tre verksamhetsområden 
Samhälle, Kyrka och Kultur.

Verksamhetsutvecklare Clara Vennman håller i en cirkelledarutbildning 
för kvinnor som i sin tur ska leda studiecirklar för utrikesfödda kvinnor  

som står långt från studier och arbete.



39

Offentliga arrangemang

SOM ETT LED I ATT AKTIVT TA PLATS i det offentliga 
samtalet arrangerar och medverkar Bilda i flera större 
offentliga arrangemang varje år. Det är en viktig del i 
folkbildningsuppdraget att möta samhällets och fram-
tidens utmaningar genom att arbeta på olika arenor 
och med många olika samverkansparter. Under året 
har vi haft förmånen att i allt fler arrangemang få arbe-
ta tätt tillsammans med våra medlemsorganisationer 
och andra samarbetspartner. 

Mänskliga Rättighetsdagarna
Temat för årets Mänskliga Rättighetsdagar i Stock-
holm var ”Rätten till ett liv fritt från våld”, och våra 
välbesökta seminarier lyfte bland annat frågor om 
civilkurage, försoning, konflikthantering, övervakning 
och säkerhetspolitik för fred. 

Existentiell Filmfestival 
Trots att antalet platser på Existentiell Filmfestival 
i Falun utökades i år, var festivalen fullsatt ännu en 
gång.  Det var den 15:e festivalen i ordningen och den 
arrangerades som vanligt tillsammans med Högskolan 
Dalarna, Film i Dalarna och Sigtunastiftelsen. Festiva-
len lyfter både filmens livstolkande funktion och vikten 
av det ömsesidiga samtalet och bjöd i år på många 
spännande samtal om drömmen om ”Ett annat liv”, 
som var årets tema. Bland gästerna fanns författaren 

Agneta Pleijel, skådespelaren Reine Brynolfsson och 
filmkritikern Wanda Bendjelloul.

Live at Heart 
Live at Heart i Örebro är Nordens största showca-
se-festival för musik, och Bilda är största samarbets-
partner. I år ansvarade vi för en av festivalens scener, 
där i huvudsak band från vår egen verksamhet spelade, 
samt arrangerade en rad seminarier för musiker som 
vill utvecklas i sitt skapande. Vi fortsatte också vår 
satsning på konceptet diasert – dialog kombinerat med 
konsert – med artisterna Ane Brun, Christian Kjellvan-
der och Anna Stadling.
 
Almedalsveckan 
Under Almedalsveckan, som huvudarrangören kallar 
världens största demokratiska mötesplats för sam-
hällsfrågor, arrangerade bilda ett 40-tal seminarier till-
sammans med våra medlemsorganisationer och andra 
samverkansparter i katolska kyrkans trädgård och i 
Vårdklockans kyrka. Våra främsta samarbetspartner 
under veckan var liksom tidigare år Equmeniakyrkan 
och Newmaninstitutet/Signum. Men vi arrangerade 
också flera seminarier tillsammans med Kristna Freds-
rörelsen, RPG, Studieförbunden, Erikshjälpen, PMU, 
Sankt Lukas, Jonsereds herrgård/Göteborgs universi-
tet, BRIS, Bilda Dialog med flera. 

Bildas monter under MR-dagarna
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Stödfunktioner

Administration och ekonomi
Under 2018 fortsatte arbetet med att se över och jus-
tera arbetssätt och rutiner, vilket fortsätter även under 
2019. Ekonomihantering och rutiner togs upp under 
året i utbildning inom ekonomi, administration och 
kvalitet. Riktlinjer var även ett av fokusområdena vid 
årets internkontroll. 

Utvecklingsgruppen inom administration för team-
ledarna i de sex regionerna möttes tillsammans 
med anställda på förbundskansliet vid fyra tillfällen. 
Utvecklingsgruppen arbetar med att utveckla enhetliga 
rutiner för rapportering av verksamheten i Bilda, men 
är också ett stöd för respektive regions utvecklings-
arbete inom ekonomi och administration, samt inom 
deras arbete med regional kvalitetsutveckling. Under 
2018 fokuserade vi även fortsatt på att öka antalet 
arrangemang där e-lista används för rapportering.

Kommunikation och IT
Det förändringsarbete som inleddes 2017 fortsatte 
under 2018 med fortsatt implementering av en strategi 
för digital kommunikation. Fokus i kommunikations-
arbetet är att stödja verksamhetsmålen och på ett 
tydligt sätt förmedla Bildas verksamhet utifrån våra 
intressenters behov. Vi prioriterar personliga möten 
och digitala kanaler. 

Under 2018 ökade Bildas synlighet (räknat i räckvidd 
och engagemang) i sociala medier liksom antalet må-
natliga besökare och sidvisningar på webben. För att 
tillgängliggöra Bildas offentliga arrangemang för fler 
livesändes ett stort antal seminarier via sociala medier. 
I samband med Almedalsveckan lanserades Bildas 
podd Livet på jorden i vilken Bildas förbundsrektor 
Åsa Paborn samtalar om existentiella frågor med en 
inbjuden gäst.

Under 2018 togs en ny grafisk profil fram, för att bättre 
matcha Bildas breda verksamhet och skapa en verk-
tygslåda för digital kommunikation. Den nya grafiska 
profilen fasas in under längre tid av hänsyn till ekono-

mi och hållbarhet. Under året genomfördes även ett 
omfattande arbete med att uppdatera Bildas webb-
plats, bilda.nu. Den nya versionen lanseras i början av 
2019.

I samverkan med det digitala utvecklingsprojektet för-
beredde IT och kommunikation för att skapa effektiva 
digitala arbetssätt, med målet att implementera nya 
arbetsverktyg under 2019.

HR
HR arbetar med processer som handlar om att att-
rahera och utveckla medarbetare, vilket bland annat 
innebär gemensamma kompetensutvecklingsinsatser. 
Under 2018 gick ett 30-tal medarbetare Ny i Bilda, 
som är vår introduktionsutbildning för nyanställda. 
Bland andra utvecklingsinsatser som genomfördes 
under året var utbildningen Hantverket konsulent, 
som baseras på erfarenhetsutbyte i syfte att fortbilda 
konsulenter i sin roll. Även ekonomi- och kvalitetsut-
bildningar för nyanställda genomfördes. Vi genomför-
de utbildningar och erfarenhetsutbyten för att bättre 
möta möjligheterna för Bilda att utveckla verksamhet 
genom idéburna och offentliga partnerskap (IOP) och 
andra samverkansprojekt.  

Riktade kompetensutvecklingsinsatser genomfördes 
för kommunikatörer, nya chefer kring ledarskap och 
arbetsmiljö och även en utbildning för skyddsombud. I 
samband med regionala och nationella nätverksträffar 
inom våra profilområden kultur, samhälle och kyrka 
skedde erfarenhetsutbyte och kompetenspåfyllnad.

Nytt för året var att vi arbetade allt mer med digitala 
utbildningar, bland annat genom det vi kallar kollegial 
kompetensutveckling. Det innebär att medarbetare via 
Skype delar erfarenheter, metoder och kunskaper till 
kollegor i resten av landet. 

Alla medarbetare i Bildas sex regioner fick under 
hösten utbildning i den nya webbaserade grundut-
bildningen för cirkelledare. En utbildning som våra 
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konsulenter nu sprider till Bildas cirkelledare. 
Under året uppdaterade vi policys vad gäller tillgäng-
lighet och jämställdhet och under 2019 behöver vi i 
Bilda förankra hur vi säkrar att vi lever upp till dessa. 

Antalet anställda vid studieårets slut samt en 
jämförelse med studieåren 2015-2017

Kvalitetsarbete
Bildas systematiska kvalitetsarbete utgår från att 
stödja och säkerställa att verksamheten är i linje med 
statens folkbildningspolitiska mål och fyra syften med 
stödet till folkbildningen, Bildas ändamålsparagraf, 
Bildas strategidokument Möten över gränser och 
verksamhetsplaner. I allt vårt arbete strävar vi efter 
att säkra god kvalitet och att kvalitetsarbetet avspeglar 
alla nivåer – administration, verksamhetsformer och 
innehåll.

Den löpande internkontrollen genomförs i enlighet 
med Bildas instruktion för internkontroll och syftar 
till att: 

• granska om den inrapporterade verksamheten ge-
nomförts enligt anvisningar och krav,

• fånga upp väsentliga brister,
• följa upp regionens övergripande arbete med intern-

kontroll, med fokus på regionens handlingsplaner 
och kvalitetshöjande åtgärder,

• utföra kontroller av särskilt riskfyllda kontrollaktivi-
teter och rutiner inom ekonomi och bokföring,

• kartlägga eventuellt behov av ytterligare fördjupad 
granskning,

• stödja regionens utvecklingsarbete inom internkon-
troll genom gemensam reflektion över styrkor och 
brister.

De brister och verksamhetsrisker som identifieras 
hanteras genom kvalitetshöjande åtgärdsarbete på 
regional och central nivå.  

Under 2018 genomfördes en fördjupad granskning 
(särskild kontroll) av 2017 års verksamhet i tre av Bild-
as sex regioner. Motsvarade 5 procent av Bildas totala 
antal studietimmar i verksamhetsformerna studiecirk-
lar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram 
valdes ut slumpvis för kontroll mot närvarolistor och 
kulturrapporter i de tre regionerna. Därutöver genom-
fördes särskilda kontroller av bland annat följsamhet 
gentemot anvisningar för statsbidragsfinansierad 
folkbildning, kraftiga verksamhetsförändringar och 
kvalitetssäkring av rapporterings- och ekonomihante-
ring. 

Som ett led i internkontrollen genomfördes även en 
kvalitativ och kvantitativ deltagar- och ledarundersök-
ning för att fånga delaktigheten och lärandet hos delta-
gare och grupper i studiecirklar samt deras upplevelse 
av Bildas stöd. Svaren analyseras på regionnivå utifrån 
frågor om verksamhetens koppling till folkbildningens 
fyra syften, Bildas mervärden, trender, mönster och 
sammanhang och hur dessa påverkar Bildas arbetssätt, 
verksamhetsplaner och handlingsplaner. En jämfö-
relse mellan 2017 och 2018 visar en positiv utveckling 
vad gäller deltagarnas upplevda delaktighet, ledarnas 
bedömning av gruppens lärande och deras nöjdhet 
med Bildas stöd. 
  

Regioner
Förbundskansliet

Totalt

Summa heltidstjänster

2018            2017          2016           2015  

291             290             282            259

254             255              247            226  

245             240              240           240  

Delaktig-
heten i 
gruppen 
var stor

Jag utveck-
lades, fick 
ny kunskap 
eller gjorde 
nya insikter 
genom att 
delta i stu-
diecirkeln.

Jag som led-
are bedömer 
att gruppen 
som helhet 
utveckla-
des, fick ny 
kunskap 
eller gjorde 
nya insikter 

Jag är nöjd 
med Bildas 
stöd till stu-
diecirkeln

Medelvärde samtliga svar 2018 (Skala 1-5. Fem är högst värde.) 

4,34,4 4,1 4,1
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Bilda arbetar kontinuerligt med att förbättra sitt 
kvalitetsarbete. Under 2018 genomfördes exempelvis 
följande utvecklingsarbete:

• Formalisering av nätverk för regionala teamledare 
för administratörer för ökat lärande, samordning och 
kvalitetssäkring.
• Utveckling av kansliets granskningsuppdrag, inklusi-
ve den särskilda kontrollen av regionernas övergripan-
de systematiska kvalitetsarbete.
• Utveckling av interna utredningsrutiner. 
Utveckling av metoder för uppföljning och utvärdering 
för att stärka organisationens interna lärande.
• Utveckling av former för regionernas och för-
bundskansliets uppföljning av folkbildningens fyra 
syften. 

Projektstödsfunktionen
Bilda har en funktion för att stödja och kvalitetssäkra 
projektverksamheten. Projektstödsfunktionens syfte 
är att stödja verksamhetsutvecklare och projektledare 
under beredning, uppföljning och utvärdering av pro-
jekt och bygga projektkompetens inom Bilda genom 
utbildningar.

Tillsammans 
bildar vi för livet!

Vykort med Bildas nya grafiska profil
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Regionfakta

Styrelsen
Regionstyrelsen för Studieförbundet Bilda Sydväst 
har under året haft 6 sammanträden. Styrelsen har 
varit representerad vid Bildas förbunddstämma, vid 
förbundsråd och vid länsbildningsförbundens årsmö-
ten. Styrelsen har under året haft följande samman-
sättning:

Anders Svensson, Kållered, ordförande
Anders Roos, Malmö, v. ordförande
Lena Jaremo, Halmstad, kassör
Övriga ledarmöter:
Alice Margareta Cooper, Gråbo
Katrin Hakopian, Lindome
Braco Kalajdzic, Halmstad
Nina Palm, Malmö
Ehab Rafael, Limhamn
Evert Saffo, Trollhättan
Suppleanter:
Ann Jeanette Ekberg Söndbö, Lund
Emil Mattsson, Göteborg
Regionchef Maria Rödholm har varit styrelsens 
sekreterare. Anders Karlsson har varit adjungerad som 
personalreperesentant.
Valberedningensordförande har varit Ingemar 
Nordieng, Kungsbacka.

Revisorer
Ordinarie:
Olov Ånskog, förtroendevald revisor
Ragnar Santesson, Winthers revisionsbyrå, auktoriserad 
revisor
Revisorssuppleanter:
Inga-Maj Sandberg, förtroendevald revisor
Lena Isik, Winthers revisionsbyrå, auktoriserad revisor

Personal
Bilda Sydväst hade den 31 december 2017 50 personer 
anställda på hel- eller deltid.
Regionchef: Maria Rödholm
Enhetschefer: Karin Hallin, Ivar Hedén-Judt, Peter 
Ljungqvist

Länsbildningsförbund
Studieförbundet Bilda Sydväst har varit representerat 
i följande länsbildningsförbund:

Västra Götalands bildningsförbund
Maria Rödholm
Karin Hallin

Hallands bildningsförbund
Peter Ljunqvist

Skånes studieförbund i samverkan 
Ivar Hedén-Judt

Delregionala Folkbildninssamråd (DFS)
och Lokala folkbildningsråd (LFR)
Studieförbundet Bilda Sydväst har varit representerat 
inom DFS och LFR där sådana finns.

Bilda Sydväst
Bilda Sydväst omfattar Hallands län, Skåne län och 
Västra Götalands län. Regionkontoret är beläget i 
Göteborg. Lokalkontor har under året funnits i Borås, 
Grästorp, Malmö och Skövde samt projektarbetsplat-
ser i Kristianstad.

Regionstämma 
Lördagen den 7 april 2018 hölls regionstämma för 
Studieförbundet Bilda Sydväst i Frälsningsarméns 
lokaler i Halmstad. Förutom årsmötesförhandlingar 
deltog Per Österberg från Högskolan i Halmstad samt 
en barndansgrupp från Serbisk Ortodoxa kyrkan. Regi-
onstämma hålls vartannat år i Bilda, nästa regionstäm-
ma hålls den 4 april 2020.
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Medlemsorganisationer och samverkansparter
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Verksamhetsstatistik 

Verksamhetsvolym (Asylverksamhet ej inräknat)

Verksamhetsform
   Antal arrangemang Antal unika deltagare    Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Studiecirklar 3 126 2 885 11 179 10 866 123 397 118 228

Annan folkbildningsverksamhet 1 380 1 445 13 057 14 835 29 253 30 647

Kulturprogram* 5 825 5 884 - - 52 425 52 956

Totalt 10 331 10 214 24 236 25 701 205 075 201 831

* På kulturprogram förs ingen statistik över unika deltagare. Kulturarrangemang räknas om till 9 st studietimmar/arrangemang.

Studiecirklar
      Antal studietimmar 2017
      Antal studietimmar 2018

Annan folkbildningsverksamhet
      Antal studietimmar 2017
      Antal studietimmar 2018

Kulturprogram
      Antal arrangemang 2017
      Antal arrangemang 2018

Riktade insatser 2018 

Verksamhetsform    Antal arrangemang Antal unika deltagare    Antal studietimmar

Svenska från dag 1 16 79 583

Vardagssvenska 5 36 208

Uppsökande och motiverande insatser 11 87 222

Föräldrars delaktighet i lärandet 13 27 159

Totalt 45 229 742
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Verksamhet medlemsorganisationer, samverkande organisationer,  fria grupper och egen regi

Verksamhetsform
   Antal arrangemang Antal deltagare    Antal studietimmar*

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Medlemsorganisationer 6 924 7 267 314 483 358 575 119 974 125 221

  Därav Frikyrkor 3 821 3 986 182 014 216 605 54 890 58 664

  Därav Ortodoxa kyrkor 2 318 2 487 108 946 120 344 54 044 54 792

  Därav Katolska kyrkan 514 521 10 734 9 882 8 397 9 130

  Därav Ekumeniska organisationer 271 273 12 789 11 744 2 643 2 635

Samverkande organisationer 2 616 2 281 82 783 56 275 57 522 47 819

  Därav kulturföreningar 701 619 33 888 22 073 19 708 15 676

  Därav kyrkliga organisationer 383 288 20 292 7 366 7 954 6 361

  Därav övriga 1 532  1 374 28 603 26 836 29 860 25 782

Fria grupper** 166 247 8 028 12 157 4 956 6 104

  Därav kulturgrupper 140 231 6 813 11 222 4 589 5 910

  Därav övriga 26 16 1 215 935 367 194

Verksamhet i egen regi 625 419 13 307 12 325 22 623 22 687

Totalt 10 331 10 214 418 601 439 332 205 075 201 831

* Kulturprogram räknas om till 9 studietimmar/arrangemang.                ** Grupper som inte är kopplade till en församling/förening.

Könsfördelning 
cirklar och annan 
folkbildning 2018

     Män        Kvinnor

67%

33%

Ämnesfördelning 
cirklar och annan 
folkbildning 2018

15%
35%

24%

9%
7%

3%6%

Religion

Folkhälsa

Musikverksamhet

Kör

Hantverk

Samhälle

Övrigt***

*** Övriga ämnen: 
pedagogik, hållbart liv 
och språk och litteratur

Åldersfördelning 
cirklar och annan
folkbildning 2018

13-24 år
>65 

<13 år
25-65 år

21%

29%
13%

37%
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Verksamhet fördelad på län och kommuner

Hallands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Falkenberg

  Studiecirklar 5 4 46 18 103 92

  Annan folkbildningsverksamhet 4 5 43 43 53 56

  Kulturprogram 15 4 100 100 135 36

Summa 24 13 189 161 291 184

Halmstad

  Studiecirklar 130 117 810 720 5 685 4 695

  Annan folkbildningsverksamhet 36 37 571 641 1 104 1 053

  Kulturprogram 234 255 54 502 46 471 2 106 2 295

Summa 400 409 55 883 47 832 8 895 8 043

Hylte

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Kungsbacka

  Studiecirklar 4 2 35 15 77 26

  Annan folkbildningsverksamhet 6 2 83 53 162 51

  Kulturprogram 29 66 1 082 3 739 261 594

Summa 39 70 1 200 3 807 500 671

Laholm

  Studiecirklar 24 17 186 152 817 589

  Annan folkbildningsverksamhet 7 5 74 59 94 48

  Kulturprogram  180 157 2 697 3 460 1 620 1 413

Summa 211 179 2 957 3 671 2 531 2 050
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Hallands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Varberg

  Studiecirklar 18 17 149 139 360 378

  Annan folkbildningsverksamhet 6 10 72 92 124 114

  Kulturprogram 94 83 4 186 2 944 846 747

Summa 118 110 4 407 3 175 1 330 1 239

Summa Hallands län 792 781 64 636 58 646 13 547 12 187

Skåne län

Bjuv

  Studiecirklar 3 4 18 28 84 97

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 13 14 237 286 117 126

Summa 16 18 255 314 201 223

Bromölla

  Studiecirklar 6 6 49 53 121 153

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 3 2 127 107 27 18

Summa 9 8 176 160 148 171

Burlöv

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Båstad

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 2 0 45 0 18 0

Summa 2 0 45 0 18 0
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Skåne län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Eslöv

  Studiecirklar 1 0 5 0 21 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 7 0 77 0 12

  Kulturprogram 0 7 0 678 0 63

Summa 1 14 5 755 21 75

Helsingborg

  Studiecirklar 52 54 346 304 1 967 1 924

  Annan folkbildningsverksamhet 25 51 514 925 443 845

  Kulturprogram 153 179 7 227 4 520 1 377 1 611

Summa 230 284 8 087 5 749 3 787 4 380

Hässleholm

  Studiecirklar 39 51 323 394 1 188 1 256

  Annan folkbildningsverksamhet 34 26 663 492 509 436

  Kulturprogram 48 40 2 815 2 561 432 360

Summa 121 117 3 801 3 447 2 129 2 052

Höganäs

  Studiecirklar 3 1 25 5 48 12

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 5 11 213 481 45 99

Summa 8 12 238 486 93 111

Hörby

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 1 0 230 0 9 0

Summa 1 0 230 0 9 0

Höör

  Studiecirklar 13 9 117 59 294 148

  Annan folkbildningsverksamhet 1 5 12 124 10 141

  Kulturprogram 19 16 664 524 171 144

Summa 33 30 793 707 475 433



56

Skåne län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Klippan

  Studiecirklar 3 4 20 23 50 78

  Annan folkbildningsverksamhet 5 3 34 22 45 46

  Kulturprogram 1 2 65 250 9 18

Summa 9 9 119 295 104 142

Kristianstad

  Studiecirklar 9 10 94 84 256 315

  Annan folkbildningsverksamhet 28 41 466 436 430 361

  Kulturprogram 57 34 3 031 2 212 513 306

Summa 94 85 3 591 2 732 1 199 982

Kävlinge

  Studiecirklar 6 6 57 42 214 158

  Annan folkbildningsverksamhet 1 1 24 22 32 38

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 7 7 81 64 246 196

Landskrona

  Studiecirklar 28 27 234 199 1 273 1 198

  Annan folkbildningsverksamhet 5 3 71 38 36 31

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 33 30 305 237 1 309 1 229

Lomma

  Studiecirklar 11 15 79 114 218 311

  Annan folkbildningsverksamhet 1 1 10 6 7 13

  Kulturprogram 126 174 1 676 2 237 1 134 1 566

Summa 138 190 1 765 2 357 1 359 1 890

Lund

  Studiecirklar 39 40 332 292 1 614 1 660

  Annan folkbildningsverksamhet 62 43 1 138 844 1 250 1 140

  Kulturprogram 149 201 8 725 7 561 1 341 1 809

Summa 250 284 10 195 8 697 4 205 4 609
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Skåne län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Malmö

  Studiecirklar 358 342 2 008 2 006 18 159 21 120

  Annan folkbildningsverksamhet 163 162 2 385 2 521 3 540 3 176

  Kulturprogram 428 321 27 134 25 849 3 852 2 889

Summa 949 825 31 527 30 376 25 551 27 185

Osby

  Studiecirklar 4 6 26 60 91 155

  Annan folkbildningsverksamhet 4 2 151 115 78 40

  Kulturprogram 51 24 1 412 693 459 216

Summa 59 32 1 589 868 628 411

Perstorp

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Simrishamn

  Studiecirklar 21 21 167 162 460 492

  Annan folkbildningsverksamhet 4 7 92 101 51 113

  Kulturprogram 29 13 1 365 825 261 117

Summa 54 41 1 624 1 088 772 722

Sjöbo

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Skurup

  Studiecirklar 5 3 66 21 196 104

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 5 3 66 21 196 104
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Skåne län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Staffanstorp

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Svalöv

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Svedala

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Tomelilla

  Studiecirklar 9 10 75 92 288 438

  Annan folkbildningsverksamhet 4 1 58 15 25 6

  Kulturprogram 31 0 498 0 279 0

Summa 44 11 631 107 592 444

Trelleborg

  Studiecirklar 18 14 168 125 371 309

  Annan folkbildningsverksamhet 4 5 82 90 82 123

  Kulturprogram 32 31 1 543 1 344 288 279

Summa 54 50 1 793 1 559 741 711

Vellinge

  Studiecirklar 3 5 26 58 76 138

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 14 15 323 363 126 135

Summa 17 20 349 421 202 273
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Skåne län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Ystad

  Studiecirklar 12 10 106 91 262 277

  Annan folkbildningsverksamhet 3 10 26 100 30 188

  Kulturprogram 55 36 1 535 1 488 495 324

Summa 70 56 1 667 1 679 787 789

Åstorp

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Ängelholm

  Studiecirklar 28 26 156 171 547 534

  Annan folkbildningsverksamhet 39 34 384 320 651 614

  Kulturprogram 133 109 3 530 2 128 1 197 981

Summa 200 169 4 070 2 619 2 395 2 129

Örkelljunga

  Studiecirklar 2 1 37 12 35 14

  Annan folkbildningsverksamhet 7 14 214 380 89 453

  Kulturprogram 28 13 946 798 252 117

Summa 37 28 1 197 1 190 376 584

Östra Göinge

  Studiecirklar 13 6 91 42 473 355

  Annan folkbildningsverksamhet 5 8 94 186 256 304

  Kulturprogram 48 27 9 140 4 135 432 243

Summa 66 41 9 325 4 363 1 161 902

Summa Skåne län 2 507 2 364 83 524 70 291 48 704 50 747
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Västra Götalands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Ale

  Studiecirklar 27 20 229 190 704 574

  Annan folkbildningsverksamhet 31 35 352 447 852 1 161

  Kulturprogram 59 81 2 866 2 878 531 729

Summa 117 136 3 447 3 515 2 087 2 464

Alingsås

  Studiecirklar 96 90 902 885 4 112 3 277

  Annan folkbildningsverksamhet 47 39 882 987 1 200 1 120

  Kulturprogram 171 160 11 654 8 989 1 539 1 440

Summa 314 289 13 438 10 861 6 851 5 837

Bengtsfors

  Studiecirklar 20 19 200 212 643 603

  Annan folkbildningsverksamhet 8 4 74 35 127 31

  Kulturprogram 15 8 414 124 135 72

Summa 43 31 688 371 905 706

Bollebygd

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Borås

  Studiecirklar 127 97 977 835 4 799 3 633

  Annan folkbildningsverksamhet 48 55 691 897 1 119 1 204

  Kulturprogram 275 274 10 252 11 072 2 475 2 466

Summa 450 426 11 920 12 804 8 393 7 303

Dals-Ed

  Studiecirklar 2 2 20 17 33 33

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 2 2 20 17 33 33
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Västra Götalands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Essunga

  Studiecirklar 9 8 87 59 217 146

  Annan folkbildningsverksamhet 2 1 22 7 25 14

  Kulturprogram 23 19 1 214 1 014 207 171

Summa 34 28 1 323 1 080 449 331

Falköping

  Studiecirklar 18 27 157 230 425 736

  Annan folkbildningsverksamhet 16 14 293 260 398 378

  Kulturprogram 139 136 9 061 8 626 1 251 1 224

Summa 173 177 9 511 9 116 2 074 2 338

Färgelanda

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Grästorp

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 1 0 6 0 8 0

  Kulturprogram 1 1 16 24 9 9

Summa 2 1 22 24 17 9

Gullspång

  Studiecirklar 2 2 15 14 30 34

  Annan folkbildningsverksamhet 2 2 33 31 16 16

  Kulturprogram 18 11 591 431 162 99

Summa 22 15 639 476 208 149

Göteborg

  Studiecirklar 1 136 1 064 7 598 7 251 51 386 48 299

  Annan folkbildningsverksamhet 444 484 8 038 9 573 9 905 10 003

  Kulturprogram 1 715 2 032 136 134 143 981 15 435 18 288

Summa 3 295 3 580 151 770 160 805 76 726 76 590
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Västra Götalands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Götene

  Studiecirklar 6 3 40 22 113 81

  Annan folkbildningsverksamhet 6 2 88 11 119 15

  Kulturprogram 37 24 631 394 333 216

Summa 49 29 759 427 565 312

Herrljunga

  Studiecirklar 11 8 137 85 311 266

  Annan folkbildningsverksamhet 9 11 170 191 228 236

  Kulturprogram 1 2 53 177 9 18

Summa 21 21 360 453 548 520

Hjo

  Studiecirklar 11 10 105 103 187 162

  Annan folkbildningsverksamhet 1 2 11 42 8 15

  Kulturprogram 2 3 720 465 18 27

Summa 14 15 836 610 213 204

Härryda

  Studiecirklar 10 9 67 66 363 351

  Annan folkbildningsverksamhet 5 5 54 101 99 143

  Kulturprogram 15 19 533 494 135 171

Summa 30 33 654 661 597 665

Karlsborg

  Studiecirklar 17 10 194 96 669 491

  Annan folkbildningsverksamhet 0 1 0 10 0 60

  Kulturprogram 5 0 154 0 45 0

Summa 22 11 348 106 714 551

Kungälv

  Studiecirklar 65 71 636 725 1 744 2 032

  Annan folkbildningsverksamhet 6 12 102 177 50 163

  Kulturprogram 114 108 4 200 4 186 1 026 972

Summa 185 191 4 938 5 088 2 820 3 167
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Västra Götalands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Lerum

  Studiecirklar 87 97 797 932 2 331 2 951

  Annan folkbildningsverksamhet 16 39 322 630 335 776

  Kulturprogram 226 141 6 525 5 146 2 034 1 269

Summa 329 277 7 644 6 708 4 700 4 996

Lidköping

  Studiecirklar 11 12 118 145 445 449

  Annan folkbildningsverksamhet 17 15 497 354 419 430

  Kulturprogram 54 24 3 297 3 858 486 216

Summa 82 51 3 912 4 357 1 350 1 095

Lilla Edet

  Studiecirklar 4 3 32 33 57 66

  Annan folkbildningsverksamhet 6 9 48 73 106 122

  Kulturprogram 11 1 235 81 99 9

Summa 21 13 315 187 262 197

Lysekil

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Mariestad

  Studiecirklar 9 4 77 38 178 104

  Annan folkbildningsverksamhet 25 6 267 133 168 139

  Kulturprogram 25 38 2 058 3 486 225 342

Summa 59 48 2 402 3 657 571 585

Mark

  Studiecirklar 11 11 108 111 786 838

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 1 1 58 120 9 9

Summa 12 12 166 231 795 847
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Västra Götalands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Mellerud

  Studiecirklar 20 15 135 112 359 401

  Annan folkbildningsverksamhet 9 2 72 11 66 20

  Kulturprogram 53 4 1 698 233 477 36

Summa 82 21 1 905 356 902 457

Munkedal

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Mölndal

  Studiecirklar 29 26 256 241 800 721

  Annan folkbildningsverksamhet 8 13 81 197 208 328

  Kulturprogram 109 132 2 445 3 074 981 1 188

Summa 146 171 2 782 3 512 1 989 2 237

Orust

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Partille

  Studiecirklar 8 0 96 0 270 0

  Annan folkbildningsverksamhet 1 0 22 0 36 0

  Kulturprogram 18 23 851 1 287 162 207

Summa 27 23 969 1 287 468 207

Skara

 Studiecirklar 20 21 201 197 932 999

  Annan folkbildningsverksamhet 2 0 15 0 21 0

  Kulturprogram 36 59 1 802 3 419 324 531

Summa 58 80 2 018 3 616 1 277 1 530
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Västra Götalands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Skövde

  Studiecirklar 133 93 1 017 695 4 633 3 577

  Annan folkbildningsverksamhet 51 51 596 548 1 387 1 452

  Kulturprogram 88 89 13 092 10 890 792 801

Summa 272 233 14 705 12 133 6 812 5 830

Sotenäs

  Studiecirklar 11 9 106 88 309 298

  Annan folkbildningsverksamhet 1 1 5 5 39 18

  Kulturprogram 39 21 474 418 351 189

Summa 51 31 585 511 699 505

Stenungsund

  Studiecirklar 14 9 117 86 508 338

  Annan folkbildningsverksamhet 1 1 12 10 24 10

  Kulturprogram 40 26 1 353 878 360 234

Summa 55 36 1 482 974 892 582

Strömstad

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Svenljunga

 Studiecirklar 4 2 39 30 103 68

  Annan folkbildningsverksamhet 1 3 14 19 13 32

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 5 5 53 49 116 100

Tanum

  Studiecirklar 30 23 289 187 763 713

  Annan folkbildningsverksamhet 3 2 24 28 32 25

  Kulturprogram 64 67 1 426 1 914 576 603

Summa 97 92 1 739 2 129 1 371 1 341
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Västra Götalands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Tibro

  Studiecirklar 21 12 176 120 388 239

  Annan folkbildningsverksamhet 12 6 116 86 198 75

  Kulturprogram 12 5 759 889 108 45

Summa 45 23 1 051 1 095 694 359

Tidaholm

  Studiecirklar 8 5 63 50 271 132

  Annan folkbildningsverksamhet 6 6 51 55 383 354

  Kulturprogram 19 0 687 0 171 0

Summa 33 11 801 105 825 486

Tjörn

  Studiecirklar 4 4 37 42 93 89

  Annan folkbildningsverksamhet 2 0 41 0 18 0

  Kulturprogram 10 3 785 166 90 27

Summa 16 7 863 208 201 116

Tranemo

 Studiecirklar 41 46 415 446 1 673 1 867

  Annan folkbildningsverksamhet 12 3 135 20 354 35

  Kulturprogram 62 121 2 437 3 808 558 1 089

Summa 115 170 2 987 4 274 2 585 2 991

Trollhättan

  Studiecirklar 36 44 305 372 1 029 1 651

  Annan folkbildningsverksamhet 29 35 488 460 428 1 011

  Kulturprogram 121 96 4 396 2 487 1 089 864

Summa 186 175 5 189 3 319 2 546 3 526

Töreboda

  Studiecirklar 6 7 56 68 120 191

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 3 0 240 0 27 0

Summa 9 7 296 68 147 191
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Västra Götalands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Uddevalla

  Studiecirklar 13 9 112 85 752 196

  Annan folkbildningsverksamhet 1 1 6 17 8 10

  Kulturprogram 27 26 1 025 943 243 234

Summa 41 36 1 143 1 045 1 003 440

Ulricehamn

  Studiecirklar 12 9 105 69 467 343

  Annan folkbildningsverksamhet 6 8 46 66 112 98

  Kulturprogram 4 2 143 47 36 18

Summa 22 19 294 182 615 459

Vara

 Studiecirklar 2 2 15 18 346 56

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 4 0 967 0 36 0

Summa 6 2 982 18 382 56

Vårgårda

  Studiecirklar 72 58 666 545 2 251 1 779

  Annan folkbildningsverksamhet 44 40 823 728 931 874

  Kulturprogram 106 89 6 215 25 649 954 801

Summa 222 187 7 704 26 922 4 136 3 454

Vänersborg

  Studiecirklar 50 44 384 346 1 262 1 189

  Annan folkbildningsverksamhet 9 8 144 86 139 77

  Kulturprogram 28 23 1 064 1 190 252 207

Summa 87 75 1 592 1 622 1 653 1 473

Åmål

  Studiecirklar 24 30 243 276 549 617

  Annan folkbildningsverksamhet 21 5 212 51 209 58

  Kulturprogram 47 12 831 189 423 108

Summa 92 47 1 286 516 1 181 783
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Västra Götalands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Öckerö

  Studiecirklar 22 22 223 196 638 612

  Annan folkbildningsverksamhet 17 41 292 801 364 742

  Kulturprogram 50 169 3 933 23 903 450 1 521

Summa 89 232 4 448 24 900 1 452 2 875

Summa Västra Götalands län 7 032 7 069 269 986 310 395 142 824 138 897

Totalt 10 331 10 214 418 146 439 332 205 075 201 831

Årsredovisning för

Studieförbundet Bilda Sydväst

Org.nr 864001-0149
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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Studieförbundet Bilda Sydväst, org.nr 864001-0149, får härmed avge årsredovisning för
 räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

Allmänt om verksamheten

 Studieförbundet Bilda är nationellt uppdelat i sex regioner. Bilda Sydväst omfattar Skåne, Halland och
 Västra Götalands län.

 Under 2018 minskade Bilda Sydvästs verksamhet räknat i omräkningstimmar med 2.1 procent jämfört
 med 2017. Verksamheten minskade inom studiecirklar men ökade inom kulturarrangemang och annan
 folkbildningsverksamhet. Totalt var antalet bidragstimmar för Bilda Sydväst 186 508  (190 449)
 timmar och antalet studietimmar 201 831. Totalt har ca 25 949 unika personer deltagit i studiecirklar
 och annan folkbildningsverksamhet under 2018 vilket är en ökning från 2017. Därutöver tillkommer 
 1 316 timmar inom de nya uppdragen för asylsökande, uppsökande och motiverande insatser samt
 föräldrars delaktighet och de 282 unika deltagare som deltagit i dessa verksamheter.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 Under 2018 har vår verksamhet vid Hiphopcentralen i Malmö avslutats. Verksamheten, som tappade
 stort redan 2017, var för resurskrävande och förutsättningarna hade förändrats kraftigt. Lokalerna som
 numera går under namnet Bilda Studios hyrs tillsvidare ut till professionella kulturutövare och
 organisationer. En ökad satsning på verksamhet i Kulturhuset Havanna har startat.

 Studieförbundens nya uppdrag har varit inriktat på uppsökande och motiverande insatser för
 utrikesfödda kvinnor samt insatser för föräldrars delaktighet i sina barns lärande. Arbetet har varit
 intensivt och såväl ledare och samverkansparter och personal har gjort sitt yttersta i detta viktiga
 arbete. Det har även påverkat personalens övriga arbetsutrymme. Vi har trots detta inte lyckats nå de
 uppsatta målen och räknar med mindre bidrag än beräknat. Detta syns dock inte i årets bokslut då
 bidragsjusteringen inte är klar ännu. Då förutsättningar för uppdraget försämrats drastiskt inför 2019
 kommer vi inte att fortsätta verksamheten med utrikesfödda kvinnor. Uppdraget för föräldrars
 delaktighet finns inte längre kvar i statsbudgeten och utgår därmed. Underlaget för verksamhet med
 asylsökande har minskat ytterligare i regionen och därmed vår verksamhet.

 Tre större projekt har pågått under året: Arvsfondsprojektet Spinn Växa Spinn Unga i Göteborg
 avslutades under året. Projektet Våld i nära relationer på uppdrag av Göteborgs stad löper vidare en bit
 inpå 2019. NAD (Nätverk för delaktighet och engagemang) finansierat av Nätverket Idéburen sektor
 Skåne fortgår även 2019. Projektet Plats för engagemang har utökats och finansieras helt av
 Länsstyrelsen i Skåne, även detta har blivit förlängt. I Skåne har vi haft projektmedel för Vi sjunger
 hjärna- körer och för MOD-utbildning med föreningar.

 Vi har även haft en del personalomsättning under året vilket bidragit till minskningen i timmar
 tillsammans med ovanstående händelser. 

Framtida utveckling

 Nu riktar vi blicken framåt, spanar på trender och undersöker vilken roll vi vill ta som studieförbund i
 samhällets digitala utveckling och omställning, inte minst i digitalt lärande. Vid årets slut var alla
 tjänster besatta och vi är redo för ett nytt verksamhetsår. Vår engagerade och kompetenta personal är
 en stor tillgång och en förutsättning för en bra folkbildningsverksamhet. Vi räknar med en ökning av
 verksamhet 2019. 2019 prioriterar vi ledarutveckling och mångfaldsfrågor samt digital administration
 och kommunikation. Allt för att bli ett mer tillgängligt studieförbund och medverka till ett öppet och
 inkluderande samhälle. 
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Flerårsöversikt Belopp i kkr
 2018 2017 2016 2015

Intäkter 41 367 42 830 41 116 30 389
Årets resultat 765 1 328 52 -51
Soliditet, % 58 62 37 34

 Göteborgs Brassbands stipendiefond, som skapades när brassbandet avvecklades under 2008,
 förvaltas av Bilda i en stipendiefond som redvodisas som medel för annans räkning. Under året
 har 15 kkr utdelats ur fonden.

Förändringar i eget kapital
  Tillskott   
 Balanserat kapital Årets Summa
 resultat Bild Syd resultat eget kapital

Vid årets början 7 936 690 0 1 327 908 9 264 598
Disposition enl årsstämmobeslut 1 327 908 -1 327 908
Årets resultat 764 555 764 555
Vid årets slut 9 264 598 0 764 555 10 029 153

Resultatdisposition
 Belopp i kr

balanserat resultat 9 264 598
årets resultat 764 555
Totalt 10 029 153

disponeras för
balanseras i ny räkning 10 029 153
Summa 10 029 153

 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2018-01-01- 2017-01-01-

2018-12-31 2017-12-31

Verksamhetsintäkter
Deltagarintäkter 3 675 554 5 238 711
Bidrag 2 35 698 276 36 050 852
Övriga intäkter 2 032 035 1 539 985
Summa verksamhetsintäkter 41 405 865 42 829 548

Verksamhetskostnader
Material och externa verksamhetstjänster -5 234 393 -5 011 535
Övriga externa kostnader 3 -11 854 754 -11 818 724
Personalkostnader 4 -23 339 725 -24 471 233
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 8,9 -223 552 -204 604
Summa rörelsekostnader -40 652 424 -41 506 096

Verksamhetens resultat 753 441 1 323 452

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 16 623 14 639
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -5 509 -10 183
Summa finansiella poster 11 114 4 456

Resultat efter finansiella poster 764 555 1 327 908

Årets vinst
Fördelning av årets resultat 7 764 555 1 327 908

Kvarstående belopp för året 764 555 1 327 908
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 8,9 134 460 96 078
Ombyggnad på annans fastighet 167 651 335 303
Summa materiella anläggningstillgångar 302 111 431 381

Summa anläggningstillgångar 302 111 431 381

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 10 509 679 244 662
Övriga fordringar 11 2 082 197 607 800
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 826 067 1 229 953
Summa kortfristiga fordringar 3 417 943 2 082 415

Kassa och bank 13
Kassa och bank 13 671 494 13 162 593
Summa kassa och bank 13 671 494 13 162 593

Summa omsättningstillgångar 17 089 437 15 245 008

SUMMA TILLGÅNGAR 17 391 548 15 676 389
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Balanserat resultat 9 264 598 7 936 690
Årets resultat 764 555 1 327 908

Summa eget kapital 10 029 153 9 264 598

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder 14,15 77 319 92 319
Summa långfristiga skulder 77 319 92 319

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 16 2 277 494 1 806 136
Aktuella skatteskulder 0 93 387
Övriga skulder 17 347 371 353 192
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 4 660 211 4 066 757
Summa kortfristiga skulder 7 285 076 6 319 472

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 391 548 15 676 389
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Noter

 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Redovisningsprinciper

 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Definition av nyckeltal

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till
balansomslutningen.

Intäkter

 Bidrag

 Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Bidrag som erhållits för
 att täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

 Deltagarintäkter

 Intäkten redovisas i den period som verksamheten har ägt rum.

 Övriga intäkter

 Intäkter redovisas i samband med att tjänst utförs.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

 Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
 Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar År

Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier 3 år
-Ombyggnad av annans egendom 3 år

 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
 ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Fordringar

 Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Personal

 De anställda cirkelledarna och övriga som endast blivit arvoderade med små belopp tas upp med en
 totalsumma för utbetalt arvode.
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Not 2  Bidrag

Belopp i kkr 2018 2017

Statsbidrag, bas 23 978 23 637
Stadsbidrag, projekt 2 087 1 096
Landstingsbidrag 2 721 3 409
Landstingsbidrag, projekt 129 77
Kommunbidrag, bas 5 655 5 637
Kommunbidrag, projekt 0 45
Sida-bidrag 40 35
Övriga bidrag 1 088 2 116

Summa 35 698 36 052

Fördelning av landstingsbidrag:
Hallands län 667 659
Skåne län 836 903
Västra Götalands län 1 218 1 847

2 721 3 409

Not 3  Övriga externa kostnader

Belopp i kkr 2018 2017

Avgifter för köpta tjänster
Bildas förbundskansli 6 228 6 138

Övriga externa kostnader 5 627 5 680

Summa 11 855 11 818

Not 4  Personal

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (kkr)

 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31
Löner och andra ersättningar:
Styrelse 43 21
Timanställda och tillfälligt anställda 845 1 018
Tjänstemän 14 235 15 162
Summa 15 123 16 201

Sociala kostnader 6 097 6 492
(varav pensionskostnader) 1 270 1 311

 Styrelsens ersättning utgår som mötesarvode och beslutas av regionstämman. 
 Av personalkostnaderna avser inget föreningens styrelse.
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Medelantalet anställda
 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31

Antal anställda 42 42
Antal ledamöter styrelsen 9 9
Summa 51 51

Not 5  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter (kkr)

 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31

Ränteintäkter, övriga 16 15

Summa 16 15

Not 6  Räntekostnader och liknande resultatposter (kkr)

 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31

Räntekostnader, övriga 6 10

Summa 6 10

Not 7  Fördelning av årets resultat (kkr)
 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31

Årets resultat enligt resultaträkningen 765 1 328
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar
från tidigare år 0 0
Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar
som erhållits men inte utnyttjats under året 0 0

Kvarstående belopp för året 765 1 328

Not 8  Inventarier (kkr)
 2018-12-31 2017-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 980 847
-Nyanskaffningar 94 133
Vid årets slut 1 074 980

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -884 -847
-Årets avskrivning på anskaffningsvärden -56 -37
Vid årets slut -940 -884

Redovisat värde vid årets slut 134 96
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Not 9  Ombyggnad av annans fastighet (kkr)

 2018-12-31 2017-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 503 503
Vid årets slut 503 503

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -168
-Årets avskrivning enligt plan -167 -168
Vid årets slut -335 -168

Redovisat värde vid årets slut 168 335

Not 10  Kundfordringar (kkr)
 2018-12-31 2017-12-31

-Interna kundfordringar 150 14
-Externa kundfordringar 369 230
-Osäkra fordringar -9 0

Redovisat värde vid årets slut 510 244

Not 11  Övriga kortsiktiga fordringar (kkr)
 2018-12-31 2017-12-31

-Statsbidragsfordringar 2 067 604
-Skattekonto 1 1
-Övriga kortsiktiga fordringar 14 3

Summa 2 082 608

Not 12  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (kkr)

 2018-12-31 2017-12-31

-Förutbetalda leverantörsfakturor 521 422
-Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 305 808

Summa 826 1 230

Not 13  Kassa och bank (kkr)
 2018-12-31 2017-12-31
-Handkassa 1 1
-Affärskonto, Kammarkollegiet 50 50
-Centralkonto 13 004 13 041
-Bankkonto Swish 1 0
-Projektmedel 615 70

Summa 13 671 13 162

 Centralkontot är en del av Bildas centrala bankkonto. Regionen har en inter kreditlimit upp till 50 % av
 statsbidraget för det innevarande året. 
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 Regionens interna limit är 11 989 kkr (11 819 kkr).

Not 14  Långfristiga skulder (kkr)
 2018-12-31 2017-12-31

-Förvaltning av medel för annans räkning 27 42
-Skuld till Bilda Riks 50 50

Summa 77 92

Not 15  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
 2018-12-31 2017-12-31
Ställda panter och säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser (kkr)
 
Resegaranti Kammarkollegiet 50 50
Summa eventualförpliktelser 50 50

Not 16  Leverantörsskulder (kkr)
 2018-12-31 2017-12-31

-Interna leverantörsskulder 606 46
-Externa leverantörsskulder 1 671 1 760

Summa 2 277 1 806

Not 17  Övriga kortfristiga skulder (kkr)
 2018-12-31 2017-12-31

-Personalskatter 328 345
-Felaktiga inbetalningar 14 5
-Övriga korfristiga skulder 6 4

Summa 347 354

Not 18  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (kkr)

 2018-12-31 2017-12-31

-Semesterlöner inkl sociala avgifter 2 532 2 520
-Upplupna sociala avgifter 406 432
-Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 722 1 115

Summa 4 660 4 067
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Underskrifter

 Göteborg 2019-

  

Anders Svensson Alice Margareta Cooper
Ordförande

Katarina Hakopian Lena Jaremo

Braco Kalajdzic Nina Palm

Ehab Rafael Anders Roos

Evert Saffo

Vår  revisionsberättelse har lämnats den                           2019

Ragnar Santesson Olov Ånskog
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor

Kommentar:
Föreningens resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma.

03-14
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Studieförbundet Bilda Syd-
väst
Org.nr 864001-0149
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stu-
dieförbundet Bilda Sydväst för år 2018.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens 
finansiella ställning per den 31 december 2018 och 
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revision enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare 
i avsnittet Den auktoriserade revisorns ansvar samt 
den förtroendevalda revisorns ansvar. Vi är oberoende 
i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra 
informationen. Den andra informationen består av 
verksamhetsstatistik. Vårt uttalande avseende årsredo-
visningen omfattar inte denna information och vi gör 
inget bestyrkande avseende denna andra information. 
I samband med vår revision av årsredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information som identifie-
ras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 

felaktigheter. Om vi, baserat på det arbete som har 
utförts avseende denna information, drar slutsatsen att 
den andra informationen innehåller väsentlig felaktig-
het, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovis-
ningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även 
för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av 
årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen 
av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har 
fattats om att avveckla verksamheten.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har utfört revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några vä-
sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:

• Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
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felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa ris-
ker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre för 
än väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig infor-
mation eller åsidosättande av intern kontroll.

• Skaffar jag mig en förståelse av den del av fören-
ingens interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

• Utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprin-
ciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• Drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättan-
det av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om föreningens förmå-
ga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsat-
sen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentli-
ga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovis-
ningen.

Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

• Utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen åter-
ger de underliggande transaktionerna och händelserna 
på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och 
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är 
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-
redovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och om årsredovisningen ger en rättvi-
sande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Studie-
förbundet Bilda Sydväst för år 2018.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnitt Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som 
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkese-
tiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsväsentliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhäm-
ta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säker-
het kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort 
sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed, i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptiskt inställning under hela revi-
sionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-
mande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för fören-
ingens situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet.

Göteborg den 7 mars 2019

Ragnar Santesson   Olov Ånskog 
Auktoriserad revisor  
 

Förtroendevald revisor
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