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På djupet meningsfull  
folkbildning!

ÄNNU ETT VERKSAMHETSÅR 
har passerat. Ännu ett år fyllt av 
meningsfulla, verksamma, arbet-
samma, fundersamma, stimu-
lerande, exalterande, lugnande, 
med ande, medlande, skapande, 
fredsfrämjande, gläd-
jande, imponerande, 
frustrerande, inspi-
rerande och utveck-
lande möten mellan 
människor. 

Visst händer det 
att jag, precis som 
många andra, fun-
derar på om våra 
skattepengar går till 
rätt saker. Vad gäller 
skattepengarna som 
hamnar hos Studie-
förbundet Bilda så känner jag inte 
någon tveksamhet alls om huru-
vida de används klokt. Alla som 
jobbar i och deltar i Bildas studie-

cirklar och andra verksamheter 
och kulturprogram, omvandlar 
de ekonomiska resurserna till så 
oerhört mycket som är på djupet 
meningsfullt.

Tusen tack för det 
vi åstadkommer. 
Stort tack för ännu 
ett meningsfullt år – 
2019 – från oss i Bilda 
Mitts styrelse till alla 
anställda och till alla 
medlemsorganisatio-
ner, cirkeldeltagare, 
kulturprogramsskapa-
re, kommuner, regio-
ner, förbundskansli, 
förbundsstyrelse, 
Folkbildningsrådet och 
alla andra personer och 

instanser som bidrar till allt gott 
som skapas.

Pax et bonum!

Alla som jobbar i 
och deltar i Bildas 
studiecirklar och 

andra verksamhe-
ter och kulturpro-
gram, omvandlar 
de ekonomiska 

resurserna till så 
oerhört mycket 

som är på djupet 
meningsfullt.

Sofia Sahlin
Regionstyrelsens ordförande 
Studieförbundet Bilda Mitt
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Bildas uppdrag     

BILDA ÄR ETT studieförbund som skapar 
studiecirklar, kurser och evenemang till-
sammans med organisationer,
församlingar, föreningar och fria grup-
per. Med stöd och inspiration från oss får 
människor med olika bak-grund möjlighet 
att mötas, skapa fritt och utvecklas.Bilda 
har sina rötter i flera idétraditioner. Här 
möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrk-
liga traditioner, kulturer med rötter i olika 
delar av världen och fritt skapande inom 
musik, 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 möj-
liga, och sprida den möjligheten till fler. 

Vår verksamhetsidé 
Bilda är ett studieförbund som skapar 
frizoner där olika perspektiv möts och 
där samspelet frigör människors enga-
gemang. Medskapande, delaktighet och 
livstolkning är centralt i vår bildnings- och 
kulturverksamhet. Vår utgångspunkt är 
människors egna drivkrafter. 

Vår bildningssyn 
Studieförbundet Bildas verksamhet vilar 
på folkbildningens grundsyn. Verksam-
heten är fri och frivillig och öppen för alla 
oavsett bakgrund och utbildning. Verk-
samheten ska värna mångfalden och ett 
demokratiskt arbetssätt, stärka livslångt 
lärande och kulturell verksamhet samt 
stimulera ett aktivt kunskapssökande. Det 
stärker individens möjlighet att påverka 
både sin livssituation och samhällsutveck-
lingen.  

I Bildas folkbildningsverksamhet är 
också mötet mellan människor viktigt. 
Det är i det ömsesidiga erfarenhetsutby-
tet och i den gemensamma reflektionen 
som de verkliga bildningsprocesserna 
äger rum. 

Bildas organisation 
Studieförbundet Bilda bildades 1947 
och har sina rötter i de svenska folkrö-
relserna. Vi är en ideell, parti-
politiskt obunden organisation med 
drygt 14 500 aktiva ledare och folk-
bildningsverksamhet i hela landet, 
organiserade i sex regioner. Vi har ett 
förbundskansli i Stockholm och ett stu-
diecenter i Jerusalem. Våra medlemsor-
ganisationer finns främst inom frikyr-
korna, ortodoxa kyrkorna och katolska 
kyrkan. Våra samverkansparter verkar 
inom kultur, kyrka och samhälle. 

Verksamheten utgår från de tre profil-
områdena kyrka, kultur och samhälle. 
I själva verket är verksamheten ofta 
överlappande, inte minst eftersom det 
sker mycket samhälls- och kulturarbete 
i samverkan med medlemsorganisa-
tioner och samverkansparter inom de 
tre kyrkofamiljerna. Det är också en 
av Bildas viktiga uppgifter, att vara en 
brygga mellan kyrka och samhälle där 
kulturen har ett viktigt egenvärde. 
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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.  

Bildas vision



6

Uppfyllelse av mål och syfte

Folkbildningen ska ge alla  
möjlighet att tillsammans med 

andra öka sin kunskap och 
bildning för personlig  

utveckling och delaktighet  
i samhället.

Statens mål för folkbildningen. 

VI ÄR ETT studieförbund för kultur, kyrka och sam-
hälle. Vi har erfarenhet, kunskap och nätverk kopplat 
till kultur, samhällsfrågor, tro, religion och existentiel-
la frågor. Medskapande, delaktighet och livstolkning 
är centralt i vår bildnings- och kulturverksamhet.

Med stöd och inspiration från oss får människor med 
olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och 
utvecklas. Tillsammans skapar vi verksamheten.  
 
Mötet är viktigt
Vi tror att det är i mötet med andra som vi får nya 
perspektiv på tillvaron och växer som människor. Vår 
övertygelse är varje människas rätt att söka kunskap, 
och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra 
bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor.

Tillsammans med våra medlemsorganisationer, 
samverkansparter och deltagare skapar vi verksam-
heten. Våra medlemsorganisationer finns främst inom 

frikyrkorna, ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. 
Våra samverkansparter verkar inom kultur, kyrka och 
samhälle. 
 
Vårt syfte och uppdrag  
Studieförbundet Bilda ska med kristen livsåskådning 
som grund bedriva folkbildningsarbete som:  

• svarar mot behov i kyrka och samhälle, 

• värnar individens integritet, 

• främjar människans förmåga  
 - till självständigt ställningstagande  
 - till skapande verksamhet 
 - till samarbete och gemenskap, 

• stimulerar till ett ansvarigt engagemang i  
samhälls- och kulturliv.  

I bildningsarbetet betraktas studieförbundets och 
medlemsorganisationernas respektive identitet och 
uppdrag som gemensamma tillgångar.  
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John Staffas
Regionchef Bilda Mitt

Har fått bidra med 
det de kan och vet till 

gruppen. 

85%

Har utvecklats och fått 
nya kunskaper.

89%

Har ökad lust för att 
skapa eller lära mer.

81%

Ser mer positivt på sig 
själv och på att hen kan 

förändra sitt liv.

61%

Statens bidrag till folkbildningen 
Syftet med statens stöd till folkbildningen är att: 

• 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 delaktig-
heten i kulturlivet. 

Hur lyckas vi?
Det som skrivits ovan är hela utgångspunkten för vår 
existens som folkbildare, studieförbund och Bilda 
Mitt. Hur har vi lyckats? Hur kan vi veta om vi lyck-
ats? För att få reda på det så skickar vi varje år ut en 
enkät till studiecirkelledare och deltagare där vi ställer 
frågor som kan svara på om vi nått målen och syfte-
na. Under 2019 fick vi över 300 svar från ledare och 
deltagare och i spalten till höger och på nästa uppslag 
redovisar vi resultaten. Vi är mycket nöjda med resul-
taten av enkäten men vi kan alltid bli ännu bättre och 
det gäller att varje dag jobba för att vi ska relevanta 
för människor och samhället.

Svar från enkät ställd till  
studiecirkelledare och deltagare  

i Bilda Mitt 2019.
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3. Att vi har olika åsikter och 
idéer har uppfattats som  
något positivt i gruppen.

2. Det har varit okej att  
ändra sig.

1. Jag har fått bidra med det 
jag kan och vet till gruppen.

3. Min lust att skapa eller lära 
mig mer har ökat.

2. Jag har förändrat mitt sätt 
att tänka eller göra saker. 

1. Jag har utvecklats och  
fått nya kunskaper.

4%
2%

3%

10
%

12
%

14
%

85
%

86
%

84
%

1

2

3

DELAKTIGHET
Positiva Neutrala Negativa

2%

9%

2%

9%

37
%

17
%

89
%

54
%

81
%

1

2

3

LÄRANDE
Positiva Neutrala Negativa

7%
7%

9%

22
%

29
%

30
%

71
%

64
%

61
%

1

2

3

EGENMAKT
Positiva Neutrala Negativa

3. Jag ser mer positivt på mig 
själv och på att jag kan  
förändra mitt liv.

2. Jag vågar vara mig själv mer 
och säga vad jag tycker mer.

1. Jag har lärt mig saker som 
gett mig bättre själv-
förtroende.

Delaktighet

Lärande

Egenmakt
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3%
1%

12
%
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7%

20
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90
%

92
%

68
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MENINGSSKAPANDE
Positiva Neutrala Negativa3. Jag har lärt känna 

människor jag inte skulle  
träffat annars i mitt liv. 

2. Det jag/vi gjort och lärt mig/
oss har varit meningsfullt för 
mig.

1. Jag har upplevt samhörighet 
och gemenskap med de andra 
i gruppen.

10
%

54
%

23
%

32
%

11
%

34
%

58
%

36
%

43
%

1

2

3

ENGAGEMANG
Positiva Neutrala Negativa

3. Mitt engagemang i min för-
ening eller i en organisation har 
ökat. 

2. Jag har själv startat eller  
blivit ledare för en cirkel/ grupp.

1. Min lust att engagera mig för 
andra har ökat.

Engagemang

Engagemang

WWW.BILDA.NU
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Bildablommans tjejgrupp

I Bildablommans stödgruper pratas det om 
aktuella behov. I gruppen Tjejpepp fokuse-
rades under 2019 lite extra på puberteten. 

Verksamhetsansvarig på Bildablomman, Elena 
Tallberg berättar om samtalen i gruppen där 
kokt spagetti på en tallrik fick symolisera en 
tonårshjärna i pubeterten. 

– Hjärnan är under ombyggnad och en stor 
kabelomdragning sker under puberteten. Sist 
något så roligt och spektakulärt skedde var 
inne i livmodern. Så nu är det dags för nästa 
utvecklingssteg och nya kontaktpunkter.  
Hjärnan blir mer vuxen. Viktig och roligt ämne 
att prata om, som upplevs så olika! 
 
Läs mer! www.bilda.nu/bildablomman

En sjungande eldsjäl

Våra volontärer skapar meningsfulla varda-
gar för personer som bor på äldreboenden. 
Vi kallar dem våra eldsjälar.

I Gävle har  vi en mycket uppskattad verksam-
het på äldreboenden runt omkring i kommu-
nen. Håkan Vidman är arvoderad ledare hos 
Bilda. Han spelar och sjunger, för och tillsam-
mans med de boende. På bilden poserar han 
vid årets jullunch på Konserthuset. 
 
Vill du också bli volontär?
Läs mer! www.bilda.nu/volontarer

Tramporgelkurs i Järvsö

Tramporgelkunskap och ackompanjemang 
med tramporgelfantasten Kristina Berg-
ström.

Bilda arrangerade en tramporgelkurs den 9 
mars, under Kallstämman 2019.  Det hade lån-
ats ihop tramporglar och någon hade kört från 
Stockholm för att få hjälp med sin tramporgel. 
Deltagarna fick med sig både tramporgelns 
historia, mekanik och musik. En bra start på 
Kallstämman som anordnas årligen av Järvsö 
spelmanslag och Bilda. 
 
Läs mer! www.bilda.nu/musik
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Glitter, glädje och musik

För nionde året i arrangerade Bilda Musik-
schlagets riksfinal i Sundsvall. En rikstäck-
ande musiktävling i melodifestivalanda för 
musiker och artister med funktionsnedsätt-
ningar. 

Den 9 november var det dags för final på res-
taurang Aveny i Sundsvall efter åtta rafflande 
deltävlingar som arrangerats runt om i landet 
under våren. Vinnaren av Musikschlaget 2019 
blev Santiago Angulo Rubio & Big Blue band 
från Solna utanför Stockholm med låten hette 
Tranquilo. På bilden ser vi greenroomreporter 
Tomas Fogelholm ropa ut vinnaren, intill.
 
Läs mer! www.musikschlaget.se

Sång och dans dagen lång på den nionde nätverksträffen

Folksångsnätverk Gävleborg är ett nätverk och en regional träffpunkt för alla som är intresserade av folksång i Gävle-
borgs län. Den nionde träffen för året blev en septemberdag med folksång - inspiration, fördjupning och gemenskap på 
Söderhamns teater. 

Folksångsnätvek Gävleborg arrangeras av Bilda och är gratis att vara med i. Denna gång kom flera nya deltagare och med 
var även sångerskan, balladexperten och kompositören Marie Länne Persson och lärde gruppen om den medeltida balladen. 
 
Läs mer! www.bilda.nu/folksangsnatverk-gavleborg
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Vad är en konfikt?

Kvällen den 2 maj blev en kväll om konflikter 
och konflikthantering i Norrtullkyrkan, Sö-
derhamn. Intressant och nyttigt, goda samtal 
med verksamhetsutvecklare Samuel Wennstig 
som håller i mikrofonen.  
 
Läs mer!  www.bilda.nu/konflikthantering

#ViMåstePrata

Projektet #ViMåstePrata vill värna vår hota-
de demokrati och verka för tolerans genom 
möten, samtal och dialog. Demokratin måste 
ständigt värnas och utvecklas med sin tid. 
Därför är både lokala och offentliga samtal 
lika viktiga.

Här spelar bandet Raketklubben på den regi-
onala demokratidagen som arrangerades på 
Galaxen i Borlänge den 21 maj.  

Läs mer! www.bilda.nu/vimasteprata

Här går vi nu.  
I Maria vandring 

till katolska  
kyrkan i  

Skellefteå.

Vallfärd 2019 med de katolska  
församlingarna i Norrland.  

Läs mer!  www.bilda.nu/kyrka-mitt
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Modet att åldras

I samverkan med S:t Lukas arrangerade 
Bilda under våren 2019 en välbesökt och 
uppskattad föreläsning med Patricia Tudor 
Sandahl i Gävle.
 
Föreläsningen hade rubriken ”Modet att 
åldras” och anspelade på att S:t Lukas under 
2019 firade 80 år, och knöt an till Patricias 
böcker om åldrande och åldrandets konst. 

Läs mer!  www.bilda.nu/seniorsamtal

Festivalen med musik,  
möten och upplevelser 

Hårdrocksfestivalen Gefle Metal Festival är 
extrem-metal-festen som arrangeras i juli på 
området vid Gasklockorna i Gävle.

Bilda är ett av fyra studieförbund som var 
medarrangörer till festivalen för fjärde året 
2019. Det finns tre scener varav två finns ut-
omhus och en i Stora Gasklockan. Genom Bil-
da har fyra akter chansen att inta en av dessa 
scener under festivaldagarna. Här nedan ser 
vi Gävlebandet Carmillas sångerska Oksana. 

Läs mer!  www.bilda.nu/geflemetalfestival

Att leva med en diagnos

Lisa Schütt, Stina Kölgran och Towe 
Hedlund bor i Borlänge och har Aspergers. 
Tillsammans med Bilda reser de runt och 
föreläser med budskapet "Det behöver inte 
vara negativt med en diagnos".

Vid föreläsningarna är lokalen ofta fullsatt och 
engagerad publik ställer många frågor om hur 
man kan leva ett bra liv med diagnos.  
 
Läs mer! www.bilda.nu/asperger 
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Körsångarens kraft

I oktober arrangerades en workshop i körsång-
arens utvecking i Falun. 

I workshopen kunde deltagarna lyfta och utveck-
la samspelet mellan sin egen och gruppens röst 
och energi. Allt leddes av sångerskan Katarina 
Henryson på nio orter.  
 
Läs mer! www.bilda.nu/kor

Författarmöte för bokcirkel

Höstens tema för Myggans bokcirkel var att 
läsa Susanna Alakoskis böcker och höjdpunk-
ten blev ett författarmöte. 

Myggans bokcirkel startades 2014 i Gävle och 
deltagarna möts regelbundet för att prata aktuell 
litteratur, ofta över en kopp te. I november fick 
gruppen möjlighet att möta Susanna Alakoski på 
ett författarsamtal i Sigtuna och Cecilia Vågberg 
passade då på att få sin bok fint signerad. 
 
Läs mer!  www.bilda.nu/bokcirkel

FolkUngarhuset Järvsö                 

Under året har FolkUngar fått hyra lokaler i 
Järvsö på Industrivägen 10. Det har målats och 
skurats och inretts med små medel för att bli 
en funktionell lokal med möteslokal, kontor, 
övernattningsrum, lager och replokal.  
 
– Perfekt för oss säger Eiwor Kjellberg verksam-
hetsledare och musiker i FolkUngar. Jag hoppas 
att lokalen så småningom kan användas av fler 
till studiecirklar och replokal. Har vägarna förbi 
och är kaffesugna finns det alltid en kopp hos 
oss på FolkUngahuset!

Läs mer!  www.folkungar.se

Om du älskar musik

Popkollo är en förening fylld med eldsjälar som 
verkar för att nå fler unga tjejer och transper-
soner till att börja spela eller följa sitt musikin-
tresse. 

Sedan 2013 har det arrangerats sommmarkollon i 
Avesta och Falun i samarbete med Bilda. På bild-
en skriver Popkollodeltagare låtar tillsammans på 
Sjöviks Folkhögskola i Avesta. 
 
Läs mer!  www.popkollo.se
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Gratiskonsert i Tingshuset

I december arrangerades en drogfri gratis-
konsert med hiphop, hårdrock, pop och dj:s i 
Tingshuset i Östersund. 
 
Det nya hiphop-fenomenet Jelassi från 
Fagersta som nyligen slagit igenom på den 
svenska hiphop-scenen Wvar huvudnummer 
för kvällen som arrangerasdes av Tingshuset 
tillsammans med Hej Främling, Östersunds 
kommun och Bilda.  
 
Läs mer! www.bilda.nu/musik 

Blåsmusik i paviljong

Hemvärnets Musikkår spelade vackert på 
regementsparkens säsongsfinal i den ljum-
ma augustikvällen. 
 
Föreningen Blåsmusik i regementsparken 
värnar om svensk blåsmusik och arrangerar 
under sommartid konserter i Paviljongen i 
Regementsparken i Gävle. Föreningen bildad-
es den 15 november 2001 och har samverkat 
med Bilda de senaste åren. 
 
Läs mer om Bildas arbete med musik!  
www.bilda.nu/musik

Under 2019  bildades en ny förening som i sin tur startade St. Severus Ortodoxa församling  
i Sandviken och Gävle. Här firar de första liturgin i Sandviken med Fr. Abdullah. 
 
Läs mer!  www.bilda.nu/kyrka-mitt 
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BILDA HAR EN rik och bred kulturverksamhet med 
många olika kreativa uttrycksformer, med största de-
len musikverksamhet. Verksamheten präglas av stark 
deltagarkultur och medskapande eftersom vi tror på 
att utövarna ska få utvecklas på sina egna villkor.  

Kultur i offentliga arrangemang
Ett av årets fokus var att synliggöra kulturens roll i 
samhället och lyfta Bildas kulturverksamhet externt. 
Det gjorde vi bland annat genom att visa bredden av 
Bildas kulturverksamhet i flera olika offentliga arrang-
emang, bland annat vid det kulturpolitiska konventet 
Folk och Kultur i februari där vi arrangerade semina-
rier om fyra av våra stora kulturprojekt: Musikschla-
get, Dandanat, Körkraft och Kulturkompis. 

Dandanat – internationellt kulturmöte
Kulturfestivalen Dandanat arrangerades för fjorton-
de gången hösten 2019. Festivalen genomfördes i 
samarbete med kultur- och utbildningsorganisationen 
Diyar i Betlehem. Svenska musikgrupper anslutna till 
Bilda utbytte erfarenheter, repade och uppträdde till-
sammans med palestinska grupper. Resan omfattade 
även studiebesök i Israel och Palestina för de svenska 
deltagarna. 2019 deltog banden Greybeards från Gävle 

Kultur

samt Skogsfönk och Spring City från Jönköping. 

Musikschlaget
Musikschlaget är en årlig melodifestival av och för 
musiker med funktionsnedsättning, som drivs av 
Bilda tillsammans med Maitraiders, ett band och en 
daglig verksamhet inom LSS i Sundsvall. Under året 
arrangerades deltävlingar i Västerås, Stockholm, 
Umeå, Sandviken, Ljungby, Jönköping, Göteborg och 
Timrå. Tio bidrag gjorde upp i riksfinalen i Sundsvall 
och vann gjorde Santiago Rubio & Big Blue Band 
från Stockholm med låten Tranquilo. Musikschlaget 
startade efter att bandet Mai-
traiders från Sundsvall deltog i 
en internationell melodifestival 
i Aten 2006. Då föddes en idé 
om att arrangera en liknande 
musiktävling i Sverige. 2019 var 
det nionde året som tävlingen 
genomfördes.

Körsångarens kraft – 
workshop för körsångare 
Under hösten genomfördes en 
workshopturné i körsång med 

Fick så mycket 
positivt, och 

nya kunskaper, 
metoder och öv-
ningar. Det var 
en fantastisk 
workshop på 
många sätt.

 
Deltagare på 

Körsångarens kraft  

Specialpris för vårt musikarbete

Tillsammans med övriga studieförbund fick vi ta emot musiktidningen Gaf-
fas specialpris 2019 för vårt omfattande musikarbete, med motiveringen: 

“I en tid när allt starkare grupperingar jobbar emot kultursatsningar påminns 
man av den grund som det svenska musikundret faktiskt vilar på. Det handlar 
om att satsa långsiktigt och hållbart, att bidra med lokaler och lösningar, att fin-
nas där som en trygg musikvän och att fångWa in ungdomar som lever för att 
skapa. Alla studieförbund som pumpar nytt blod i Sveriges musikliv förtjänar 
att synas mer än vad de faktiskt gör. Och med Redaktionens Specialpris vill vi 
2019 placera ljuset på alla de som verkar i det dolda för att pusha fram scenens 
framtid.”

Vi finns med hela vägen – från musikskola till proffs. Mer information om vår 
musikverksamhet finns på bilda.nu/musik

Charlie i dödsmetallbandet 
Caedemfrån Bollnäs på  
WGefle Metal Festival 2019. 
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Vi jobbar med jämställd  
kultur i regionen

SÅ VAR ETT till år i folkbildningens tjänst till 
ända. 2019 var året då vi började en satsning 
mot digitala musiker, vi såg att satsningen 
i Jämtland börjar ge frukt, fördjupade vårat 
samarbete med Gävle Metal Festival, vi har 
aldrig haft så många olika kurser i kulturens 
tecken, där vi började jobba mot att äntligen 
få ledarut-
veckling mot 
all kulturverk-
samhet, vi job-
bar ännu mer 
jämställt och 
ser fram emot 
att utveckla 
det ännu mer. 

2019 var 
också året då 
vi minskade 
i hiphop då 
vi har svårt att jobba med de med rådande 
folkbildningsregler, där livedöden blev ett 
begrepp i musik Sverige, där vi ser att det blir 
allt svårare att locka nya musikcirklar till orter 
där befolkningen minskar. 

2019 summerar vi med att amatörkulturen är 
bland det finaste vi har, att demokratin aldrig 
varit viktigare i det klimat som just nu råder 
och att musik är det enda språk som inte 
behöver översättas. 

Micke Bäcklin
Profilområdesansvarig  
för Kultur i Bilda Mitt

Amatör-
kulturen 
är bland 

det finaste 
vi har!

omkring 250 deltagare i Falun, Luleå, Stock-
holm, Västerås, Örebro, Malmö, Växjö, Jön-
köping och Visby i samarbete med olika lokala 
samverkansparter och medlemsorganisationer. 
Körsång är ett avancerat och roligt samarbete. 
För att sjunga i kör behövs musikaliskt mod, vil-
ket bygger på tillit och lyhördhet. I workshopen 
lyftes hur den kollektiva kraften samspelar med 
den enskilde sångarens engagemang och energi. 
Hur alla i kören tillsammans kan öka den musi-
kaliska friheten. Deltagarna fick med sig tankar 
och idéer kring uppsjungning, hur man kan 
öva på att lyssna in varandra, vara närvarande 
i sången och musiken och ge varje körsångare 
utrymme att utvecklas. Utifrån den utvärdering 
som gjordes hade satsningen stort värde för 
körer runt om i landet.

Nationell turné kring folkdans
I samarbete med Svenskt Visarkiv arrangera-
des en föreläsningsturné på fyra orter (Delsbo, 
Bollnäs, Umeå och Malmö) med Anna Björk, 
forskningsarkivarie med inriktning dans. Fö-
reläsningen handlade om begreppet folkdans, 
hur det använts i olika tider och på olika sätt 
och varför det har kommit att betyda så olika 
saker idag. Genom gamla filmer med dans av 
olika slag fick deltagare och publik ta del av 
både folkdansrörelsens bakgrund och polskans 
återkomst. Och inte minst fundera över vad 
folkdans är idag och vad den antas representera. 

Fler än 1400 band repar hos oss. 
Vi har 33 egna musikhus och 
298 scener runt om i landet.

1400
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Kultur- 
kalas  
för alla

2019 ÅRS UPPLAGA av gratisfestivalen började 
regnigt men avslutades i solsken och beskrivs som en 
succé. 

– Det var fantastiskt roligt och lyckat säger Paulina 
Hjertton, verksamhetsutvecklare på Bilda i Borlänge 
som arbetar med festivalen. Det är nästa omöjligt att 
säga hur många som kom eftersom det är en gratisfes-
tival, men det var ett väldigt stort publikhav.

I slutet av sommaren arrangeras ett stort kulturkalas i Falun. 
Granny Goes Street har förlängt sommarkänslan sedan 2013 och är 
gratis för alla. Många kallar festivalen för sommarens sista festival 

Med aktuella artister på scenen som Molly Sandén, 
Fricky, Albin Lee Meldau och Lisa Ajax blev det en 
riktig folkfest. På stora scenen fanns även Bolibom-
padraken som gjorde ett efterlängtat framträdande för 
alla barn. 

– Ja det var väldigt roligt för de mindre barnen, säger 
Paulina. Det känns som om vi hade något för alla 
åldrar då vi även bjöd på sittdans som Bilda erbjuder 

Vy över sommarens sista festival - Granny Goes Street i Falun den 7 september 2019. Foto: Granny Goes Street.
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Kultur- 
kalas  
för alla

på äldreboenden i 
Dalarna.
 
Namnet på kultur-
festen Granny Goes 
Street kommer från 
att hela festivalen ti-
digare genomfördes 
på Mormorsgatan 
utanför kulturhuset 
Arenans lokaler, där-
av namnet Granny 
Goes Street. Sedan 2013 hålls festivalen vid Kultur-
huset tio14. Gratisfestivalen arrangeras av Arenan 
och medarrangörer är Elsborgskyrkan, Panorama 
Productions och Bilda.

– Samarbetet 
funkar så bra, säger 
Paulina. På den lilla 
Parkscenen hade vi 
band som repar med 
Bilda och då blir jag 
lite extra stolt när 
de hakar på och tar 
chansen att spela 
inför stor publik 
och gör det så bra. 
Banden från oss var 

Small town girl, Nabratik, Tacobock. Det är viktigt 
för lokala band att få såna här chanser och där spe-
lar vi som studieförbund en viktig roll för Sveriges 
framtida musikliv. 

Det är viktigt för lokala 
band att få såna här  

chanser och där spelar 
vi som studieförbund en 

viktig roll för Sveriges 
framtida musikliv. 
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Samhälle

VI HAR BRED verksamhet tillsammans med med-
lemsorganisationer och andra samverkansparter som 
på olika sätt bidrar till att utveckla människor och 
samhälle på ett hållbart och demokratiskt sätt. Under 
2019 fortsatte vi arbetet med att tydliggöra och stärka 
verksamhetens kopplingar till de globala målen för 
hållbar utveckling och Agenda 2030.Verksamheten 
som sorterar under profilområde samhälle sker i nära 
samverkan med övriga profilområden.

Mångfald och samhällsengagemang
Vi vill bidra till att stärka varje människas tillit till sin 
egen förmåga, och rätten att göra sin röst hörd för att 
bidra till demokratisk samhällsutveckling. 
Därför skapar och driver vi mötes-
platser och nätverk som präglas 
av mångfald och öppenhet, 
där människor med olika 
bakgrund och erfarenheter 
är välkomna att skapa 
förändring tillsammans. 
Det sker i samverkan 
med medlemsorganisa-
tioner och andra aktörer. 
Vi utvecklar koncept och 
driver satsningar som även 
når och engagerar dem som 
inte tidigare deltagit i folk-
bildning och som inte är aktiva i 
föreningslivet. Vi utvecklar stöd och 
verktyg för personlig utveckling och sam-
hällsförändring för ledare, grupper och deltagare.
Vi har omfattade verksamhet inom områdena asyl och 
etablering, kultur och hälsa, digital inkludering och 
delaktighet, samt stöd till föreningslivet, föräldrar och 
unga människor.

Samhällsansvar och framtidstro 
med civilkurage
I samverkan med andra aktörer utvecklar och sprider 
vi kunskap, verktyg och metoder för samtal och bidrar 
till personlig utveckling kopplat till civilkurage. 
Tillsammans med Kristna Fredsrörelsen bygger Bilda 

upp ett nationellt nätverk av ledare som kan utbilda 
i civilkurage. Dessa sprider i sin tur kunskap och me-
toder till alla som vill lära sig att stötta personer som 
blir utsatta för exempelvis härskartekniker, sexism, 
våld och rasism – i fikarummet, på    bussen eller ute 
på stan. En digital studieguide med filmer, övningar 
och konkreta råd togs fram och användes under 2019 i 
studiecirklar, föreläsningar och för självstudier. 
Satsningen #killmiddag, i samverkan med Make Equ-
al, stimulerar till samtal mellan män om jämställdhet, 
relationer och känslor som bidrar till personlig ut-
veckling och nya insikter. Målet är att öka välmåendet 
hos män och stärka mäns förmåga och motivation till 

att agera för ökad jämställdhet, inte minst 
i den egna vardagen. 

Språket öppnar nya vägar 
Vår verksamhet ska ge 

människor som söker asyl i 
Sverige en känsla av sam-
manhang och möjlighet 
till nya bekantskaper. På 
Bildas många mötesplat-
ser ges besökarna möj-
lighet att lära sig svenska, 

och kunskap om Sverige, 
tillsammans och enskilt, ofta 

med stöd av digitala verktyg. 
Under 2019 bedrev vi omfattande 

verksamhet för asylsökande genom 
Svenska från dag ett och Vardagssvenska, 

på mötesplatser i hela landet, trots Sveriges minska-
de asylmottagning.

Kulturkompis 
Möjligheten att knyta kontakter oavsett bakgrund, är 
en viktig förutsättning för att stärka integrationen och 
motverka utanförskap. Genom vårt koncept Kultur-
kompis får personer som är nya i Sverige och personer 
som bott här länge, kanske hela livet, möjlighet att 
dela kulturupplevelser, som bio, konserter eller teater, 
helt gratis. Med stöd från Postkodstiftelsen har Bilda 
byggt ett digitalt matchningsverktyg som gör det 

Kulturkompis 
gav mig mina första 

svenska vänner.
Deltagare i en  

Kulturkompisgrupp
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En bred verksamhet med 
fokus på hållbarhet för 
både människa och miljö

I MITT FOLKBILDNINGSHJÄRTA lägger jag 
nu 2019 bakom mig med många fina möten, 
utvecklande 
projekt och 
utmanande verk-
samheter som 
grund. 
 
Vårt fokus detta 
år har varit att 
skapa möjlighe-
ter för människor 
att mötas och 
utvecklas kring 
teman så som 
Existentiell häl-
sa,Klimat/miljö, 
Jämställdhet, 
Ungas psykiska 
ohälsa, Digitali-
sering, Mångfald, 
Integration, 
Egen makt och 
Folkbildning i 
vården. 
 
Igenom all denna 
viktiga verksamhet har vi detta år verkligen 
visat att Folkbildningen har en stark och posi-
tiv påverkan på civilsamhället och folkhälsan.

Carina Söderlund  
Profilområdesansvarig  
för Samhälle i Bilda Mitt

Folkbild-
ningen 
har en 

stark och 
positiv 

påverkan 
på civil-

samhället 
och folk-
hälsan.

enkelt för både kulturkompisar och kulturarrangörer 
att ansluta sig till Kulturkompis. Under 2019 spred sig 
satsningen till fler orter och finns idag på 22 platser i 
Sverige. 

Bättre hälsa med kultur 
Seniorer, samt personer med funktionsnedsättningar, 
behöver ofta särskilt stöd för att motverka isolering 
och ensamhet. Verksamhetsområdet folkbildning i 
vården är Bildas fjärde största verksamhet rent vo-
lymmässigt, och under 2019 gjordes satsningar på att 
samordna regionernas arbete och sprida våra koncept, 
till exempel sittdans, hantverkscirklar och musik-
träffar. Under året togs även en ny ledarväska fram, 
anpassad för ledare i studiecirklar där deltagarna har 
kognitiva svårigheter. Det skedde även en satsning på 
att anordna musikträffar på äldreboenden där den så 
kallade Bunnemetoden används, ett musikpedago-
giskt arbetssätt för att kunna spela musik tillsammans 
utan krav på förkunskaper. Ett koncept som ökade i 
omfattning under 2019 var högläsning.

Motverka psykisk ohälsa
Den psykiska ohälsan bland unga är en av dagens 
stora samhällsutmaningar. Många unga saknar och 
efterfrågar kunskap och samtal om psykisk ohälsa.

Under 2019 inledde Bilda arbetet med Oss Unga 
Emellan, en treårig nationell folkbildande insats 
riktad till 15-19-åringar, som genomförs tillsammans 
med organisationen Mind, med stöd från Allmänna 
Arvsfonden. Oss Unga Emellan ska erbjuda verktyg 
som bidrar till ökad kunskap om psykisk ohälsa, som 
minskar stigman och stärker individers beredskap för 
att agera när de själva eller andra drabbas av psykisk 
ohälsa.
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Språk-
kafé i 
St:Olofs
försam-
ling



– DET VIKTIGASTE är att vi har respekt 
för varandra. Vi läser tillsammans, 
säger Josephine Telberg.

Språkkaféts ledare Lotta Meurling 
planerar för ett tema inför varje veckas 
drygt två timmar långa språkkafé. I tre 
olika grupper samtalar deltagarna och 
delar erfarenheter och tankar kring 
veckans tema. En viktig del är förstås 
den gemensamma fikastunden.

– De som kommer hit till språkkafét vill 
inte bara lära sig svenska. De vill fika, 
umgås och möta andra människor som 
ser dem, säger Josephine Telberg.

Josephine Telberg har själv erfarenhet 
av att komma till Sverige utan att kunna 
språket, men det var länge sedan. Hon 
bor sedan 1980 i Indal och har volontär-
arbetat sedan år 2000.

– Jag tycker att det känns bra att kunna 
hjälpa människor.

Kvällens tema är fars dag. Är du själv 
far? Hur skulle du vilja fira din egen 
far? Vad önskar du dig själv i present? 
Det är några av frågorna som delta-
garna pratar om. Samtalen bjuder på 
många skratt och drömmar om mid-
dagar från moderlandet, om önskade 
presenter och om presenter som någon 
vill ge sin egen far eller sina barns far. 

Det handlar förstås också om hur 
det går att få ihop grammatiken och 
meningarna på svenska. Och det är inte 
lätt, men många gånger roligt. 

I Nacksta Sankt Olof möts människor 
från många olika länder. Församling-
en har drygt 1 000 medlemmar från 
omkring 50 nationer. Svenska är det 
gemensamma språket, men det syns 
tydligt att många andra språk talas här. 
Något som vittnar om det är affischerna 
på väggen i församlingsrummet som be-
skriver allemansrätten på en rad språk. 

En vardagskväll i november är det språkkafé i S:t 
Olofs katolska församling i Nacksta, Sundsvall, 
tillsammans med Studieförbundet Bilda. En av 
volontärerna är Josephine Telberg. Hon leder en 
grupp med människor i träning i svenska språket. 
Lärandet är anpassat till att deltagarna inte kan 
läsa och skriva. 

420
2019 hade Bilda Mitt 420 unika 
deltagare i svenska från dag 1.
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INOM PROFILOMRÅDE KYRKA ryms de tre kyrkofa-
miljerna – frikyrkorna, de ortodoxa kyrkorna och den 
katolska kyrkan. Våra nära relationer till kyrkofamil-
jerna är identitetsskapande för Bilda. Vi vill vara ett 
studieförbund för kyrkor och kyrkornas samspel med 
samhället.

I samarbetet med kyrkorna prioriteras att ge försam-
lingar redskap för sin bildnings-och kulturverksam-
het, med utrymme för såväl teologisk reflektion som 
odling av spiritualitet och tradition. Vi vill också ge 
perspektiv genom att skapa mötesplatser, ge inspira-
tion och möjligheter att möta varandra och samhället. 
Verksamheten sker både i samverkan mellan kyrko-
familjerna och inom de tre olika kyrkofamiljerna i 
samverkan med Bilda.

Bildning och kultur inom  
frikyrkorna 
 
Inkluderande möten 

I ett inkluderande möte kommer vi alla till vår rätt och 
får möjlighet att bidra på mer jämlika villkor. Då vi 
bidrar på mer jämlika villkor känner vi oss välkomna, 
sedda och mår bra.  När vi mår bra blir vi mer effekti-
va och får bättre resultat. Under 2019 tog vi i samver-
kan med Pingst Ledare fram ett material om inklu-
derande möten. Syftet med materialet är att komma 
igång med ett förändringsarbete för mer inkluderande 
och effektiv möteskultur. Materialet passar bra både i 
personalgrupper, styrelser och församlingar. 

Livsnära samtal i smågrupper
Tillsammans med Equmeniakyrkan skapade vi 
ett samtalsmaterial som bjuder in till samtal med 
utgångspunkt i kyrkoårets texter. Materialet finns på 
Equmeniakyrkans gudstjänstwebb: gudstjänst.se och 
är en handbok i digital förpackning, ett gudstjänstpla-
neringsverktyg och en materialbank. Materialet ska 
uppmuntra till ökad bibelläsning och livsnära samtal 
till söndagens evangelietext. 

Kyrka

Samverkan med ortodoxa scouter
Under året genomförde vi många projekt i samverkan 
med scoutkårer, för att stödja scouttraditionen där 
orientalisk musik, svensk natur och ortodox lära kom-
bineras. Samarbetet skedde med fokus på ledarskap 
och utveckling och har skett i de olika scoutförbunden 
över landet. Under året tillkom fler ortodoxa scoutkå-
rer från hela landet.

Under året genomfördes ett särskilt utvecklingsarbete 
tillsammans med Suryoyo Ortodoxa Scoutförbundet 
(SOSF).
 
Samarbete med andra profilområden
Vi har påbörjat ett projekt som är ett samarbete 
mellan koptiska kyrkan, Bildas ortodoxa kultur- och 
bildningsverksamhet och profilområdena kultur och 
samhälle. Projektet går ut på att erbjuda delar av 
programmet som finns i de övriga profilområdena, 
till exempelvis seniorer i kyrkorna. Konceptet testas 
i församlingar för att om möjligt skala upp det över 
hela landet. Tanken är att samarbete med de övriga 
profilområdena ska ge större mervärde för de orto-
doxa medlemsorganisationerna.

Katolsk bildning och kultur 
 
Kristus Lever

Tillsammans med Stockholms Katolska Stift arbetade 
vi fram en studiehandledning till påvens postsynodala 
apostoliska uppmaning Christus Vivit, Kristus Lever. 
Boken, som både innehåller brevet och studiehandled-
ningen, presenterades för pastoralråden på Marielund 
den 13 oktober. Under året arbetade Bilda aktivt med 
att uppmuntra till studiecirklar utifrån boken och en 
större satsning kommer att genomföras under 2020. 

Studieresa till Armenien
Under våren 2019 arrangerade vi en studieresa till 
Armenien i samarbete med Stockholms Katolska 
Stift. De som deltog var präster och en diakon från de 
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orientaliska katolska kyrkorna samt kardinal Anders 
Arborelius. Platsen valdes eftersom kristendomen ut-
ropades som officiell religion i Armenien år 301, som 
det första kristna landet, genom Gregorius Upplysaren 
böner. Syftet med resan var att stärka samverkan, öka 
kunskapen om den armeniska riten samt identifiera 
utmaningar och utvecklingsområden. 

Styrelseutbildning för Riksförbundet Sveriges 
Unga Katoliker 
I april arrangerade vi en utbildningsdag för styrelse-
arbete i samverkan med Riksförbundet Sverige Unga 
Katoliker. 

Ortodox bildning och kultur 
 
Samverkan med ortodoxa scouter

Under året genomförde vi många projekt i samverkan 
med scoutkårer, för att stödja scouttraditionen där 
orientalisk musik, svensk natur och ortodox lära kom-
bineras. Samarbetet skedde med fokus på ledarskap 
och utveckling och har skett i de olika scoutförbunden 
över landet. Under året tillkom fler ortodoxa scoutkå-
rer från hela landet.

Under året genomfördes ett särskilt utvecklingsarbete 
tillsammans med Suryoyo Ortodoxa Scoutförbundet 
(SOSF).

Samarbete med andra profilområden
Vi har påbörjat ett projekt som är ett samarbete 
mellan koptiska kyrkan, Bildas ortodoxa kultur- och 
bildningsverksamhet och profilområdena kultur och 
samhälle. Projektet går ut på att erbjuda delar av 
programmet som finns i de övriga profilområdena, 
till exempelvis seniorer i kyrkorna. Konceptet testas 
i församlingar för att om möjligt skala upp det över 
hela landet. Tanken är att samarbete med de övriga 
profilområdena ska ge större mervärde för de orto-
doxa medlemsorganisationerna.

Tre kyrkofamiljer möts i 
samverkan

VI HAR UNDER året haft ett intensivt och 

givande samverkan inom alla våra tre kyr-
kofamiljer. Under 2019 kan vi nämna några 
höjdpunkter 
som en mycket 
intressant och 
inspirerande 
resa till Egypten 
med flera av 
våra Ortodoxa 
ledare, en resa 
som vi tror 
kommer att be-
tyda mycket för 
den verksam-
heten framöver.

Sedan har vi 
med vår katol-
ska församling 
i Sandviken fått 
projektpengar 
för att stärka 
samverkan och utveckla barn- och  
ungdomsverksamheten där.

Ett jättestort socutläger med ca 3 000 
deltagare hölls i Mohed utanför Söderhamn, 
där vi samverkade i olika ledarsamlingar och 
utbildningar inom frikyrkan.

Genom 
projekt-
pengar  

utvecklar vi 
verksam-

het för barn 
och unga!

Tony Karsbo
Profilområdesansvarig  
för Kyrka i Bilda Mitt
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Demo-
krati- 
arbete i 
koptisk 
kyrka
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FÖRE FÖRSAMLINGEN KOM till Kus-
ten hade de flyttat runt i olika lokaler. 
Med en fast punkt nu ger mötesplatsen 
trygghet och möjlighet till möten.  

– Vi har många 
studiecirklar tillsam-
mans med Bilda i 
våra lokaler. Just nu 
har vi 23 cirklar för 
barn, ungdomar och 
vuxna, berättar Hai-
le Alem Meles, med-
lem i församlingen 
och kontaktperson 
gentemot Bilda.

Den gamla biosa-
longen rymmer idag 
själva kyrkosalen. 
Utöver det finns fle-
ra stora utrymmen 
för studiecirklar, 
möten och kurser 
som församlingen 
arrangerar både 
i egen regi och 
tillsammans med Bilda. Det gamla 
folkhemskaféet är intakt, med 50-talsaf-
fischer och allt. Och öppet för allmän-
heten. 

– Vi vill vara öppna mot samhället och 
har valt att ha kvar inredningen för att 
alla äldre som kom hit förr ska känna 

igen sig. Och känna sig välkomna till 
kaféet, berättar Haile Alem Meles.

Studiecirkelverksamheten tillsammans 
med Bilda skapas utifrån deltagar-

nas intressen. Många av 
församlingsmedlemmarna 
har bott i Sverige relativt 
kort tid och kämpar både 
med att lära sig svenska 
och svenskt samhälle och 
regelverk. Därför är det 
viktigt att kyrkans loka-
ler utgör en plats där alla 
känner sig trygga.

– I Eritrea vågar man inte 
säga vad man tycker. Här 
har vi byggt upp en trygg 
plats där vi vågar. Jag har 
lärt mig genom studiecirk-
lar vad demokrati är och 
hur vi kan skapa förut-
sättningar för integration 
genom att lyssna på olika 
åsikter, säger Haile Alem 
Meles.

Han berättar avslutningsvis att det har 
möjliggjorts tack vare stöd från Bilda.  

– Ett viktigt bidrag från Bilda är de 
ledarutbildningar som arrangeras.

Den koptisk-ortodoxa församlingen S:t Mikael 
i Sundsvall flyttade 2014 in i före detta Kustens 
Folkets hus strax utanför Sundsvall. Renoveringen 
och anpassningen från folket hus med bio till 
kyrka och församlingshem har medlemmarna 
själva stått för på fritiden. 

I Eritrea 
vågar man 
inte säga 
vad man 

tycker.  
Här har vi 
byggt upp 

en trygg 
plats där vi 

vågar.
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JERUSALEM FUNGERAR SOM en unik mötesplats Je-
rusalem fungerar som en unik mötesplats och utsikt-
spunkt för svenskt folkbildningsarbete. Vi har sedan 
1991 drivit Swedish Christian Study Centre (SCSC) 
i Jerusalem med fler än 1 000 årliga besökare. Vårt 
bildningsarbete sker genom studiecirklar och semina-
rier i Sverige och studieresor som arrangeras genom 
vårt studiecenter i Jerusalem.

Jerusalem erbjuder en mångfald av perspektiv för stu-
dier och samtal här hemma såväl som vid studieresor 
till Israel och Palestina. Här möts historia och nutid, 
österlandet och västerlandet, det religiös och sekulära, 
det liberala och det fundamentalistiska. Här möts de 
tre Abrahamitiska religionerna, liksom två folk med 
historia och visioner kring samma land. Här tvingas 
man alltid att förhålla sig till ”den andre”.

Genom studiecentret i Jerusalem har vi kontakt och 
relation med människor i samfund och organisatio-
ner, både religiösa och sekulära, som är engagerade 

Möten i Jerusalem

för fred, försoning och dialog.

Under 2019 genomförde vi 22 studieresor till Israel 
och Palestina, med sammanlagt 362 deltagare. 

Arrangemang på studiecentret
Studiecentret är en unik mötesplats för lokalbefolk-
ning och internationella som bor i Jerusalem. Under 
året bjöd vi bland annat in till föreläsningar kring 
religion och historia.

Frukostklubben är en återkommande aktivitet och 
en viktig samlingspunkt för svenskar som finns i 
Jerusalem. Den betyder mycket för nätverkande och 
att lära känna varandra. Vid varje tillfälle presente-
ras någon organisation lite mer ingående. Vid påsk 
arrangerade Svenska Teologiska Institutet en Via 
Dolorosavandring som avslutades med frukost hos 
oss. En liten svensk julbasar och konsert med svenska 
advents- och julsånger lockade ett hundratal personer. 
Tillsammans med ACT Svenska Kyrkan har vi på för-

Greybeards  
konsert i Betlehem



sök startat en filmklubb för att visa kvalitetsfilm med 
kopplingar till Mellanöstern.

Under dagtid har studiecentret öppet för besökare. 
Ibland är det vara tomt, vissa dagar kommer hela 
grupper. Under året kom fler än 600 personer på 
spontanbesök. Utsikten från vårt tak ger en överblick 
över Jerusalem, ur ett historiskt, religiöst och politiskt 
perspektiv. 

Folke Bernadotte-akademin förlade ett par semina-
riedagar på studiecentret. Svenska generalkonsulatet 
ordnade en informell middag med Sveriges bistånds-
minister på vårt tak. En grupp riksdagspolitiker hade 
föreläsningar hos oss.

Nytt studiematerial
Under 2019 färdigställdes ett nytt studiematerial som 
bygger på tre korta filmer som presenterar en pales-
tinsk muslimsk kvinna, en palestinsk kristen kvinna 
och en ung israelisk judisk familj. Studiematerialet är 
digitalt och kan användas såväl i digitala studiecirklar 
som i traditionella fysiska cirklar. 

Framtida utveckling av verksamheten
En intern genomlysning av Bildas studiearbete med 
utgångspunkt från Jerusalem färdigställdes under 
året. Initiativet togs av förbundsledningen 2018, och 
en första delrapport med frågeställningar att fördjupa 
ytterligare presenterades i augusti ifjol. Under 2019 
presenterades en rapport med förslag på hur kompe-
tensområdet kan utvecklas, med tydligare formulera-
de målgrupper, koncept och förstärkt ekonomi. 

I oktober beslutade Bildas förbundsstyrelse att nam-
net för kompetensområdet ändras, från Mellanöstern 
till Möten i Jerusalem. Namnändringen motiveras av 
att det är i Jerusalem som Bilda har ett studiecenter, 
och att det är denna stad, som anses helig inom tre 
religioner och utgör en politisk vision för såväl israeler 
som palestinier, som utgör en fascinerande utgångs-
punkt för vårt folkbildningsarbete. 

Vi hade alla tårar i ögonen 

I SEPTEMBER 2019 medverkade Bilda Mitt 
i Dandanat med Gävlebandet Greybeards. 
Dandanat är en festival som hålls i Betlehem 
och Jerusalem varje år där tre akter från 
Bilda åker och har musikworkshops med tre 
akter från Palestina. Greybeards är ett band 
som har haft studiecirkel med Bilda sedan de 
började spela musik i tonåren. De har sedan 
utvecklats till ett turnerande band.  
 
Trummisen i bandet kunde dock inte åka 
varpå 16-åriga Gabriella, som är lilla syster till 
sångaren Olle i bandet, övade in repertoaren 
och reste med. Första spelningen live för 
Greybeards blev framför Födelsekyrkan på 
Krubbans torg i Betle-
hem. Efter spelningen 
så kommer det fram 
en 16-årig muslimsk 
tjej med tårar i ögonen. 
Hon har lyssnat på 
rock i hela sitt liv med 
inte sett ett rockband 
live tidigare, förrän den 
kvällen. Så Gabriella 
som just gjort sin första 
spelning live i hela sitt 
liv möter den här tjejen!  
 
Vi hade alla tårar i ögo-
nen av detta möte! När vi gick hem till hotellet 
var det flera som tackade oss för att vi kom 
till dem i Bethlehem och jag vet att just denna 
kväll var en historisk händelse för många.

Vi var 
det bästa 
hon hade 

hört. 
Gävlebandet  

Greybeards efter sin  
spelning i Betlehem.

Elin Hansson 
Ansvarig för Möten i  
Jerusalem i Bilda Mitt



30

Ledarutveckling

VI HAR OMKRING 14 500 aktiva cirkelledare i vår 
verksamhet. En av våra viktigaste uppgifter är att se 
till att alla dessa är trygga i sin roll. 

Under 2019 hade vi stort fokus på att hitta mötesplat-
ser för våra ledare, för att samtala om pedagogiska 
metoder, nätverka och prata om ledarrollen. Detta 
är också ett tillfälle för ledaren att möta sin verksam-
hetsutvecklare i Bilda för att få svar på frågor, uppda-
teringar eller föra fram behov och önskemål till den 
fortsatta verksamheten.   

Ny ledarväska lanserad 
Under 2019 lanserade Bilda en ny ledarväska som an-
vänds runt om i alla regioner. Den innehåller metoder 
som ska underlätta samtalet i gruppen, grupputveck-
lings- och kommunikationsövningar som passar bra 
för att stärka tilliten i en grupp. Mer information om 

Jag vill få människor att mötas

Giselle Abbas är cirkelledare i Sundsvall, och leder bland 
annat föräldragrupper, grupper med nyanlända kvinnor 
och unga tjejer med fokus på psykisk ohälsa.

Vad är din drivkraft att vara ledare? 
Jag vill få människor att mötas där vi kan samtala och 
där man kan förstå att man inte är ensam. Jag inleder ett 
samtal, jag startar någonting och gruppen får därefter fort-
sätta. Att vara i en cirkel är otroligt värdefullt, man lär sig 
mycket av att dela med sig av sina erfarenheter till varan-
dra, det sker ofta ett väldigt bra utbyte mellan människor.  
Att vara ledare har gett mig väldigt mycket. Jag har fått 
möte människor i olika åldrar från olika nationaliteter med 
olika erfarenheter.  

Vad har Bilda gett dig? 
Eftersom jag gillar att vara ledare hörde Bilda av sig till mig 
och erbjöd mig en färdig grupp och lokal för att prata om 
jämställdhet. Det fick mig att känna mig glad för det känns 
som att Bilda verkligen tror på mig som ledare. Bilda har 
även gett mig utbildning och material som jag kan använda 
i mina grupper. Det har varit väldigt givande. Giselle Abbas är cirkelledare i Sundsvall.

ledarväskan och annan information till ledare finns på 
bilda.nu/cirkelledare

Satsning på fler kvalificerade cirkelledare
Det största utvecklingsarbetet under året var att öka 
antalet kvalificerade cirkelledare. Det skedde främst 
genom att få fler att genomföra den webbaserade 
grundutbildningen och att hitta sätt att anpassa denna 
för de som inte har möjlighet att göra utbildningen 
digitalt. Ett flertal ledarträffar arrangerades runt om 
i regionerna, där cirkelledare gavs möjlighet att gå 
utbildningen i grupp under ledning av en verksam-
hetsutvecklare från Bilda. Det skedde också ett om-
fattande internt utvecklingsarbete kring Bildas olika 
ledarskapskvalifikationer, i syfte att följa de riktlinjer 
som finns kring vilken sorts utbildning som krävs för 
att vara cirkelledare i ett studieförbund. 
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Bildas nyckelpersoner

VÅRA CIRKELLEDARE ÄR nyckelpersonar 

i Bildas verksamhet. Vi vill och behöver värna 
deras kompetens och engagemang för att 
genomföra bra folkbildande verksamhet. Den 
webbaserade grundutbildningen för cirkelle-
dare används 
för att säker-
ställa ledarens 
kompetens. 

Den webbase-
rade utbild-
ningen är, till-
sammans med 
introduktions-
samtalet, den 
inledande och 
obligatoriska 
delen i Bildas 
ledarutveck-
lingskoncept 
Lära för att Leda. Den ger också en bra grund 
för att gå vidare med Bildas fysiska cirkelleda-
rutbildning, som arrangeras
löpande. 

Utöver olika ledarutbildningar erbjuder Bilda 
kompetensutveckling för cirkelledare i form av 
seminarier, workshops och föreläsningar.

Bilda  
erbjuder 

kompetens-
utveckling 
för cirkel-

ledare. 

Agneta Sundberg
Ansvarig för  
Ledaruteckling i Bilda Mitt

Antal cirkelledare i Bilda Mitt 2019

Aktiva huvudledare i regionen 1768

Nya ledare 294

Introducerade ledare 1670

Validerade ledare* 220

Grundutbildade ledare * 293

Webbutbildade ledare* 199

En kväll med Bilda* 65

Grundutbildade ledare
*Lära för att leda grund, validering av ledare, 
webbutbildade ledare, ”En kväll med Bilda”.

1628

 
 

Bildas ledarväska innehåller  
pedagogiska verktyg för få igång  

samtal och funderingar i en  
studiecirkel eller grupp.
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Ekonomi och administration
Under året låg fokus i ekonomiarbetet på att förbereda
nya rutiner för uppföljning och analys av verksam-
heten samt förändra processer inom redovisning och 
lönehantering. 

Under 2020 ska ett nytt ekonomisystem införas, vilket 
ger möjligheter till ökad integration med studieför-
bundens gemensamma verksamhetsrapporterings-
system Gustav.  Det administrativa arbetet inom hela 
Bilda kommer genom detta att underlättas.  

Ett flertal kompetensutvecklingsaktiviteter genom-
fördes under året inom ekonomi, administration och 
kvalitet.  För att stärka den interna kontrollen inom 
främst ekonomiområdet togs bland annat en särskild 
utbildning fram för förtroendevalda revisorer.  Den 
ekonomiska granskningen i samband med förbunds-
kansliets regionrevisioner har även utvecklats till att 
omfatta fler moment med ökad systematik.  

Utvecklingen av en ny webbaserad rapporteringstjänst 
skedde under 2019. Denna kommer att underlätta 
verksamhetsrapporteringen för cirkelledare, med-
lemsorganisationer, samverkansparter samt Bildas 
verksamhetsutvecklare. Under hösten och vintern del-
tog en stor del av Bildas personal i olika utbildningar 
i det nya rapporteringssystemet som fullt ut driftsätts 
under januari 2020.

HR  
HR arbetar med att utveckla och stötta i personal-
relaterade processer. Målet är en god och utvecklande 
arbetsmiljö och organisering, medarbetarskap och 
ledarskap som stöttar verksamhetens mål.  

Under året utvecklades introduktionen av nyanställda 
och många gemensamma tillfällen för kompetens-
utveckling och gemensamt lärande arrangerades. 

Under hösten anordnades Bildas personaldagar där 
220 anställda deltog. Målet med de fyra dagarna var 
att ge inspiration och erfarenhetsutbyte som leder till 

verksamhetsutveckling, stärkt gemenskap och förtyd-
ligande av organisationens identitet och gemensamma 
mål.  

Under året genomfördes en utbildningsdag om inklu-
dering, normer och diskriminering för alla anställda. 
Utbildningen är en del av Bildas arbete för att minska 
risken för diskriminering och arbeta för lika rättighe-
ter och möjligheter. Med samma syfte genomfördes 
även civilkurageutbildningar för anställda på flera 
platser i landet. Samtliga medarbetare deltog under 
året i utbildningar kopplat till införandet av Office 
365.  

I samband med regionala och nationella nätverksträf-
far inom våra profilområden kultur, samhälle och kyr-
ka skedde erfarenhetsutbyte och kompetenspåfyllnad. 

I linje med kompetensutvecklingsplaner genomför-
des BAS-utbildningar i form av Ny i Bilda samt och 
ekonomi- och kvalitetsutbildningar för nyanställda. 
Planen för individanpassad kompetensutveckling 
sker i de årliga medarbetarsamtalen och genomfördes 
löpande under året.  

Samverkansformer och anställningsvillkor justerades 
under 2019 för att passa dagen arbetssätt. 

Stödfunktioner

Antal anställda vid studieårets slut samt en 
jämförelse mellan studieåren 2019-2015

2019 2018 2017 2016 2015

Regioner
Förbundskansliet

255
38

254
37

255
35

247
35

226
33

Totalt 293 291 290 282 259

Summa 
heltidstjänster

246 245 240 240 220
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Kommunikation 
Sedan 2017 pågår ett större förändringsarbete i syfte 
att anpassa kommunikationsarbetet till digitalisering-
ens möjligheter och att bättre stödja verksamhetsmå-
len. Som ett led i det arbetet lanserades i mars 2019 
en webbplats med ny plattform, struktur och design 
baserad på den grafiska profil som togs fram under 
2018. Med den nya webbplatsen har vi fått flera nya 
funktioner på plats, däribland möjligheten att om-
vandla ett arrangemang som är publicerat på bilda.nu 
till en affisch. 

Som ett led i att tillgängliggöra information om Bildas 
verksamhet är webbplatsen bilda.nu anpassad enligt 
standarden WCAG 2.0 nivå AA. Det pågår ett arbete 
sedan våren 2019 med att se över alla texter för att de 
ska vara lättlästa. Vi använder läsbarhetsindex som 
vägledning. Alla webbtexter är skrivna på svenska, 
men möjligheten att översätta webbplatsen till andra 
språk kan ske med hjälp av en Google Translate-funktion. 

I samband med övergången till Office 365 lanserades 
ett nytt intranät, med mycket nytt innehåll som också 
är bättre webbanpassat än tidigare. Stort fokus ligger 
på att via intranätet ge möjlighet att snabbt hitta den 
information man söker och många möjligheter till ny 
kunskap för olika roller. 

I början av året genomfördes en utvärdering av stra-
tegin för digital kommunikation med fokus på sociala 
medier. Utifrån den har ett antal förbättringsaktivite-
ter genomförts liksom fortbildning och kunskapsutby-
te för Bildas kommunikatörer kring social medie-an-
vändning och -annonsering, strategiskt PR-arbete och 
filmproduktion. 

IT 
Under senvåren 2019 gick Bilda över till Office 
365. Innan dess saknade Bildas medarbetare möj-
ligheter att dela dokument och kommunicera över 
regiongränserna, förutom via e-post. Bilda hade en 
ålderstigen dator- och mobilpark, vilket försvårade 
användning av IT-system och telefoniappar. Genom 

införandet av Office 365 har vi fått ett enklare sätt att 
kommunicera över regiongränserna och dela infor-
mation med varandra. Antalet aktiva samtalsgrupper 
är 322 team jämfört med 15 grupper på det tidigare 
intranätet. Det är också betydligt enklare att bjuda in ex-
terna gäster att delta i team eller att dela filer med dem.   

Efter implementationen görs regelbundna analyser av 
användningen. Vi har exempelvis minskat e-posttra-
fiken med 33 procent jämfört med före övergången. 
Vi har även kunnat minska våra lagringskostnader 
för filer på filservrar.  Bilda är geografiskt spritt på 
35 kontor runt om i Sverige, vilket innebär mycket 
resande. Med Teams istället för Skype for Business 
har kvaliteten på videomöten förbättrats avsevärt. 
Resekostnaderna har gått ner med 12 procent sedan 
införandet i juni 2019. 

I samband med Office 365 gjordes investeringar i ny 
hårdvara och vi tog MDM-system i drift, vilket ökar 
möjligheterna att erbjuda alla användare uppdatera-
de appar, genvägar et cetera till mobilerna. Överlag 
upplevs plattformen mer modern och möjligheterna 
att använda nya verktyg har lett till att användarna 
utforskar och lär tillsammans.  

107 622
chattmeddelanden har skickats på Teams

322
aktiva grupper finns idag på Teams
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Kvalitetsarbete 
Ett systematiskt kvalitetsarbete bidrar till att skapa en 
kultur av transparens och ansvarighet. När verksam-
hetens styrning och kontroll tydliggörs och synliggörs, 
skapar det trygghet för både personal och ledning. 

Bilda har ett helhetsperspektiv på kvalitetsarbete. 
Bildas systematiska kvalitetsarbete handlar i grunden 
om att säkerställa att verksamheten genomförs enligt 
gällande regelverk och är i linje med statens folkbild-
ningspolitiska 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. Det 
systematiska kvalitetsarbetet ska avspegla alla nivåer 
och innefattar såväl administration som verksamhets-
former och innehåll. 

Bildas systematiska internkontroll genomförs bland 
annat inom ramen för tre kvalitetsprocesser; syste-
matisk internkontroll regionnivå, systematisk intern-
kontroll förbundskansli och fördjupad granskning 
(särskild internkontroll). Varje process resulterar i 
riskanalyser och en rad olika systematiska kontrollak-
tiviteter och åtgärder.  

Förbundskansliet har det huvudsakliga ansvaret för 
att kvalitetssäkra all den verksamhet som rapporteras 
för statsbidrag. Bildas internkontrollteam redovisar 
årligen genomförandet och resultatet av bland annat 
granskningar, rimlighetsbedömningar och justeringar 
av den statsbidragsberättigade verksamheten till Folk-
bildningsrådet. Förbundskansliet arbetar även med 
riskanalys och åtgärdsarbete på olika nivåer inom 
Bilda och säkerställer att lärdomar, nya rutiner och 
instruktioner sprids i organisationen. 

Kvalitetsarbete på regionnivå handlar bland annat 
om att kvalitetssäkra verksamhetsstyrningen genom 
att exempelvis skapa rutiner för rapportering, fördela 
ansvar, genomföra riskanalyser och arbeta med hand-
lings- och åtgärdsplaner. Kansliet stöder regionernas 
arbete genom instruktioner, mallar och lathundar.  

Under 2019 genomfördes en fördjupad granskning 
av folkbildningsverksamheten i tre av Bildas sex 
regioner. Den fördjupade granskningen syftade till 
att granska om den inrapporterade verksamheten 
genomförts enligt anvisningar och krav, följa upp 
regionens arbete med internkontroll, granska särskilt 
riskfyllda verksamhetsområden och stödja regionens 
utvecklingsarbete inom internkontroll. Totalt gran-
skades verksamhet motsvarande 107 000 timmar, 
vilket motsvarar 8,5 procent av all inrapporterad 
verksamhet 2018.  

Under 2019 fortsatte arbetat med att utveckla Bildas 
modell för deltagarundersökningar. Från och med 
2019 görs enkätundersökningarna anonymt och web-
baserat för att öka reliabiliteten. Deltagarenkäten ut-
görs av frågor som ställs till deltagare angående deras 
upplevda lärande, deltagande, egenmakt, menings-
skapande och engagemang kopplar till folkbildnings-
politikens fyra syften och Bildas kärnvärden Frizon, 
Perspektiv och Samspel.  

Sammanställning deltagarundersökningar
(Skala 1–5. Fem är högst värde.)

Delaktighet 4,45

Lärande 3,99

Egenmakt 3,76

Meningsskapande 4,36

Engagemang 3,15



Kvalitetsarbetet i Mitt 2019

KVALITETSARBETET I REGIONEN har genomförts ut-
ifrån den rekommendationer och kriterier vi fått från 
förbundet och den regionala interkontrollplanen.

Under året var vår region en av tre regioner som hade 
nationell intergranskning. Detta genomförs enligt 
plan vartannat år med tre regioner i taget i Bilda. Den 
nationella intergranskningen innebär såväl adminis-
trativ kontroll av dokument tex närvarolistor som 
utgör underlag för vår rapportering av folkbildnings-
verksamheten samt den ekonomiska förvaltningen. 
Under två dagar genomfördes också dialoger med 
personal i olika konstellationer i olika ämnen som 
förbundet i förväg bestämt. Det var två intensiva och 
konstruktiva dagar och som ger oss vägledning för hur 
vi blir ännu bättre i vårt kvalitetsarbete i framtiden 
och säkra folkbildningsverksamhet av god kvalitet.

Resultatet av den nationella intergranskningen blev 
en rapport som har presenterats för chefsgruppen. 
Ledningskollegiet och personal i övrigt. Dessutom 
jobbade regionstyrelsen en stor del av sitt samman-
trädesdygn med rapporten. En del av rapporten gav 
oss ett antal rekommendationer att jobba vidare med. 
Regionledningen, såväl förtroendevalda som chefs-
gruppen, har beslutat att detta ska vara ett levande 
dokument och att olika aspekter och frågor löpande 
tas upp i olika konstellationer i regionen.

Det sammanlagda resultatet av interngranskningen 
visar på att vi förbättrat oss på många punkter sedan 
föra gången. Vi fick beröm i flera avseenden och som 
sagt rekommendationer att jobba vidare med.

John Staffas 
Regionchef Bilda Mitt

Bilda arbetar kontinuerligt med att 
förbättra sitt kvalitetsarbete. Under 2019 
genomfördes exempelvis följande utveck-
lingsarbete: 

• Rutiner för hantering av kvalitets-
frågor utvecklades vidare i form av 
formalisering av internkontrollfunk-
tioner på förbundskansliet.  

• Utveckling av genomförande av den 
särskilda internkontrollen (fördjupad 
granskning). 

• Övergång till digitala verktyg, såsom 
e-listor, som underlättar uppstart och 
rapportering av folkbildningsverk-
samheten för ledare och verksamhets-
utvecklare.  

• Ett utvecklingsprojekt för att kartläg-
ga och effektivisera Bildas arrange-
mangsflöden inom studiecirklar och 
kulturprogram.

• Anvisningar för en ökad egenkontroll 
gällande verksamheten (exempelvis, 
rimlighet/uppfyllande av regelverk) 
inom regionerna har även tagits fram 
och kommer under 2020 att bli ett 
obligatoriskt moment i det årliga 
internkontrollarbetet. 

Projektstödsfunktionen 
Bildas projektverksamhet har vuxit under 
de senaste åren och blir en allt viktiga-
re del av verksamheten. Den centrala 
projektstödsfunktionens syfte är att 
stödja regionerna att bereda, följa upp och 
utvärdera projekt genom att tillhandahål-
la projektmallar och verktyg och bygga 
projektkompetens inom Bilda genom 
rådgivning och utbildning. Under 2019 
förstärkte förbundskansliet sitt projekt-
stödsarbete för att möta upp de ökade 
behoven av stöd.     
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STUDIEFÖRBUNDET BILDA MITT omfattar Dalar-
nas-, Jämtlands- och Gävleborgs län samt Medelpad. 
Regionkontoret ligger i Söderhamn, länskontor finns i 
Borlänge och Sundsvall samt platskontor i Östersund, 
Järvsö, Bergsjö, Näsviken (Hudiksvall),W Edsbyn, 
Gävle, Mora, Rättvik och Malung. Förutom kontor så 
finns verksamhetslokaler i praktiskt taget alla kom-
muner i region Mitt. Studieförbundet Bilda Mitt har 
personal inom alla profilområden, liksom inom våra 
kompetens- och stödområden.

Personal och ledare
Regionen har drygt 50 anställda inom ett flertal 
funktioner som till exempel verksamhetsutvecklare, 
administratörer, fastighetsskötare, kultursamordnare, 
projektanställda, kommunikatör och deltidsanställda 
ledare. Personalen leds av regionchefen och två en-
hetschefer. Ytterst ansvarig är regionstyrelsen.
I regionen har vi förmånen att ha cirka 1.700 ledare 
(!) och de allra flesta jobbar ideellt i vårat folkbild-
ningsarbete.

Kompetensutveckling för förtroendevalda, personal 
och ledare är viktig för oss i Bilda så därför avsätter 
vi pengar till en nationell kompetensutvecklingsfond 
samt i den regionala budgeten. Genom detta förfa-
rande ger vi oss själva goda förutsättningar att satsa 
på kompetensutveckling. Under 2019 har ett flertal 
tillfällen för kompetensutveckling arrangerats med 
goda resultat.

Bilda Mitt
2019 var tredje året i Bilda Mitt som 2017 blev en 
sammanslagning av Medelpad och Jämtland/Härje-
dalen (delar av den gamla regionen Mittsverige) samt 
regionen GävleDala (Gävleborg och Dalarna). Nu sit-
ter rutiner och arbetsformer ganska bra i den relativt 
nya regionen Mitt.

Verksamhetsutveckling
Jämfört med 2018 har antalet omräkningstimmar 
minskat med cirka 3 %. Antalet kulturprogram har 
minskat ganska kraftigt och det beror i huvudsak på 

att en stor verksamhet i Ånge kommun inte blev av 
under 2019. Antalet unika deltagare i studiecirkel 
har ökat med cirka 200 personer och i annan folk-
bildningsverksamhet med cirka 2.200 personer. Den 
kraftiga ökningen av unika deltagare i annan folk-
bildningsverksamhet beror till stor del på Equmenias 
riksscoutläger Prisma som hölls i Mohed utanför 
Söderhamn. Mer detaljerad verksamhetsstatistik finns 
på annan plats i denna verksamhetsberättelse.

Regionstämma
Ingen regionstämma hölls 2019. Enligt stadgarna ska 
den hållas vartannat år. Nästa regionstämma blir 4/4 
2020 i Sundsvall. 

Regionstyrelsen
Regionstyrelsen har under året haft fyra protokoll-
förda sammanträden. Förutom de ordinarie ärende-
na så har kvalitetsarbete, verksamhetsplanering och 
ekonomi varit stora frågor.

Regionfakta

Regionstyrelsens ledamöter

Sofia Sahlin  Stöde, ordförande
Thomas Magnusson Kullsbjörken, vice ordförande
Torbjörn Schönning Hudiksvall
Jon Holmén  Falun
Mona Agaiby   Gävle
Karin Björk  Sandviken
Rebecca Lacaba Larsson Sandviken
Andreas Thunmarker Falun
Eva Persson   Gävle
Mats Isaksson  Ope/Östersund

Regionens kontor

Regionkontoret ligger i Söderhamn. 
Länskontor i Borlänge och Sundsvall. 
Platskontor i Östersund, Järvsö,  
Bergsjö, Näsviken (Hudiksvall), 
Edsbyn, Gävle, Mora,  
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Bilda Öst
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Bilda Mitt
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Personalgalleri

Michael Agaiby
Verksamhetsutvecklare Kyrka
0270-628 24
michael.agaiby@bilda.nu
GÄVLE

Anette Andersson
Handledare 
0243-58 44 08
anette.andersson@bilda.nu
MORA

Lotta Andersson
Utbildare FolkUngar
Slutat under 2019.
SUNDSVALL

Göran Backlund
Verksamhetsutvecklare Kultur
063-665 10 81
goran.backlund@bilda.nu
ÖSTERSUND

Anette Biller 
Kulturarbetare i vården
0270-628 00 
anette.biller@bilda.nu
SÖDERHAMN

Lilian Bokestig
Verksamhetsutvecklare Kultur
060-61 15 70
lilian.bokestig@bilda.nu
SUNDSVALL

Emelie Bornlöf (vikarie)
Verksamhetsutvecklare Kyrka
Slutat under 2019.
DALA-JÄRNA

Hanna Bosenius
Verksamhetsutvecklare Kyrka 
0270-628 02
hanna.bosenius@bilda.nu
BORLÄNGE

Mikael Bäcklin
Profilområdesansvarig Kultur  
0270-628 09
micke.backlin@bilda.nu
SÖDERHAMN

Johanna Bölja Hertzberg
Verksamhetsutvecklare Kultur 
0651-56 52 63
johanna.bolja@bilda.nu
JÄRVSÖ

Maria Ceder
Verksamhetsutvecklare Kyrka 
060-740 40 32
maria.ceder@bilda.nu
SUNDSVALL

Ian Carr
Utbildare FolkUngar
070-264 00 38 
ian.carr@bilda.nu
FALUN

Lars Elverovski
Verksamhetsutvecklare Kultur
0652-56 58 00
lars.elverovski@bilda.nu
BERGSJÖ

Elin Hansson
Verksamhetsutvecklare Kyrka 
och Kultur, Möten i Jerusalem
060-740 40 37
elin.hansson@bilda.nu
SUNDSVALL
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Marie Hedström
Områdesansvarig Adm 
/Ekonomi
0270-628 03
marie.hedstrom@bilda.nu
SÖDERHAMN

Åke Hermansson
Kulturarbetare i vården
0280-77 52 11
MALUNG

Anna-Sara Hjertström
Verksamhetsutvecklare Kyrka 
Slutat under 2019. 
BORLÄNGE

Paulina Hjertton
Verksamhetsutvecklare Kultur
0243-58 44 04
paulina.hjertton@bilda.nu
BORLÄNGE

Jon Holmén
Verksamhetsutvecklare Kultur
0248-79 70 50
jon.holmen@bilda.nu
RÄTTVIK

Jessica Holmström
Administratör
0243-58 44 06
jessica.holmstrom@bilda.nu 
BORLÄNGE

Jens Höglin 
Verksamhetsutvecklare Kultur
060-740 40 36
jens.hoglin@bilda.nu
SUNDSVALL

Maria Högtorp
Verksamhetsutvecklare Samhälle
060-740 40 33
maria.hogtorp@bilda.nu
SUNDSVALL

Daniel Johansson
Handledare Hiphop
026-66 29 41
daniel.johansson@bilda.nu
GÄVLE 

Lotta Johansson
Verksamhetsansvarig Folkmusik
0248-79 70 50
lotta.johansson@bilda.nu
RÄTTVIK

Amanda Jonsson (tjänstledig)
Verksamhetsutvecklare Kultur
0243-58 44 05
amanda.jonsson@bilda.nu
BORLÄNGE

Jonas Jonsson
Verksamhetsutvecklare Kultur 
0270-628 05
jonas.jonsson@bilda.nu
SÖDERHAMN

Staffan Jonsson
Verksamhetsutvecklare Kultur 
0651-56 52 62
staffan.jonsson@bilda.nu
JÄRVSÖ

Tony Karsbo
Profilområdesansvarig Kyrka 
0271-80 93 99
tony.karsbo@bilda.nu
EDSBYN
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Eiwor Kjellberg
Verksamhetsutvecklare Kultur 
Projektledare FolkUngar
0651-56 52 61
eiwor.kjellberg@bilda.nu
JÄRVSÖ

Lena Källström
Verksamhetsutvecklare  
Asylverksamhet
0270-628 22
lena.kallstrom@bilda.nu
SÖDERHAMN

Emil Lantz
Verksamhetsutvecklare Kultur
0243-58 44 05
emil.lantz@bilda.nu
BORLÄNGE

Tove Liljedahl
Verksamhetsutvecklare Kultur  
och Samhälle 
Slutat under 2019.
SUNDSVALL

Olle Norberg
Enhetschef 
060-740 40 35 
olle.norberg@bilda.nu
SUNDSVALL

Lena Nykvist
Administratör
0243-58 44 07
lena.nyqvist@bilda.nu
BORLÄNGE

Carola Onelius
Handledare
0270-628 00
carola.onelius@bilda.nu
SÖDERHAMN

Erika Planeskog
Verksamhetsutvecklare Kyrka
0270-628 06
erika.planeskog@bilda.nu
ARBRÅ

Aidin Razavi
Enhetschef
0243-887 03
aidin.razavi@bilda.nu
BORLÄNGE

Annika Rönning
Administratör
0270-628 10
annika.ronning@bilda.nu
SÖDERHAMN

Annika Rönning
Administratör
0270-628 10
annika.ronning@bilda.nu
SÖDERHAMN

Katarina Sjöblom
Fastighetsansvarig
0270-628 19
katarina.sjoblom@bilda.nu
SÖDERHAMN

Emil Skogh
Utbildare FolkUngar
0651-565 261
emil.skogh@bilda.nu
JÄRVSÖ

Hasse Spennare
Verksamhetsutvecklare Kultur
0270-62811
hasse.spennare@bilda.nu
SÖDERHAMN
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John Staffas
Regionchef
0270-628 14
john.staffas@bilda.nu
SÖDERHAMN

Siw Stigsson (pension 190131)
Verksamhetsutvecklare Kyrka 
0243-88 702
siw.stigsson@bilda.nu
MALUNG

Brita Ström
Utbildare Folkmusikens Hus
0248-79 70 50 
brita.strom@folkmusikenshus.se
RÄTTVIK

Agneta Sundberg
Verksamhetsutvecklare Samhälle 
och Ledarutvecklingsansvarig
0270-628 08 
agneta.sundberg@bilda.nu
SÖDERHAMN

Eva Svensk
Verksamhetsutvecklare Samhälle  
070-774 97 30 
eva.svensk@bilda.nu
GÄVLE

Carina Söderlund
Profilområdesansvarig och  
Verksamhetsutvecklare Samhälle
060-12 52 16
carina.soderlund@bilda.nu
SUNDSVALL

Elena Tallberg
Verksamhetsutvecklare Samhälle 
Bildablomman
0270-628 18
elena.tallberg@bilda.nu
SÖDERHAMN

Mia Thors
Verksamhetsutvecklare Kultur
060-740 40 34
mia.thors@bilda.nu
SUNDSVALL

Pia Olsson Thunborg
Administratör
0270-628 02
pia.thunborg@bilda.nu
SÖDERHAMN

Martin Unoson
Verksamhetsutvecklare Kultur
026-66 29 41
martin.unoson@bilda.nu
GÄVLE

Ulrika Vedholm
Kommunikatör
0270-628 04
ulrika.vedholm@bilda.nu
GÄVLE

Samuel Wennstig
Verksamhetsutvecklare Kyrka
0270-628 15
samuel.wennstig@bilda.nu
HUDIKSVALL

Khawar Waisi
Lokalvårdare
0270-628 00 
SÖDERHAMN

Jörgen Wessén
Verksamhetsutvecklare Kultur
060-740 40 38
jorgen.wessen@bilda.nu
SUNDSVALL
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Lars-Erik Wilkenson
Verksamhetsutvecklare Kultur
0248-79 70 50 
lars-erik.wilkenson@bilda.nu
RÄTTVIK

Anders Ågren
Utbildare FolkUngar
Slutat under 2019.
SANDVIKEN

Bilda Mitts  
regionkontor
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Styrelsegalleri

Mona Agaiby
Regionstyrelseledamot  
Bilda Mitt
GÄVLE

Karin Björk
Regionstyrelseledamot  
Bilda Mitt
SANDVIKEN

Jon Holmén
Regionstyrelseledamot  
Bilda Mitt
FALUN

Mats Isaksson
Regionstyrelseledamot  
Bilda Mitt
OPE/ÖSTERSUND

Rebecca Lacaba Larsson
Regionstyrelseledamot  
Bilda Mitt
SANDVIKEN

Thomas Magnusson
Vice ordförande regionstyrelsen 
Bilda Mitt
KULLSBJÖRKEN

Eva Persson
Regionstyrelseledamot  
Bilda Mitt
GÄVLE

Sofia Sahlin
Ordförande regionstyrelsen 
Bilda Mitt
STÖDE

Torbjörn Schönning
Regionstyrelseledamot  
Bilda Mitt
HUDIKSVALL

Andreas Thunmarker
Regionstyrelseledamot  
Bilda Mitt
FALUN
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Medlemsorganisationer

Hälsingland 
Betaniaförsamlingen Stocka
Bollnäs Missionsförsamling
Buränge församling
Centrumkyrkan Alfta
Delsbo Baptistförsamling
Edsbyns Missionsförsamling
Edsbyns Pingstförsamling
Edsbyns/Bollnäs Frälsningsarmékår
Equmeniakyrkan i Söderhamn
Equmeniakyrkan Mohed
Forsbrokyrkan Arbrå
Gnarps Baptistförsamling
Hanebo Missionsförsamling
Harmångers Missionsförsamling
Hassela Missionsförsamling
Hudiksvalls Baptistförsamling
Hudiksvalls Missionsförsamling
Hälsinglands Spelmansförbund
Jesu Hjärta Kapells Vänner i Sörforsa
Jättendal Missionskyrkans församling
Kulturkapellet Sörfjärden
Ljusdals Baptistförsamling
Ljusdals Missionsförsamling
Lönnbergskyrkan Bergsjö
Njutånger Missionsförsamling
Norrala Missionsförsamling
Norrbo Missionsförsamling
Näsvikens Saronsförsamling
Rogsta Baptistförsamling
Skogs Missionsförsamling
Söderhamns Frälsningsarmékår

Gästrikland
Betlehemskyrkan Gävle
Frälsningsarmén Gävle
Hedesunda Missionsförsamling
Hedviglundskyrkan Gävle
Hille Missionsförsamling
Hofors Filadelfia församling
Järbo Missionsförsamling
Järbo Sionförsamling

Kanalkyrkans församling Sandviken
Lövåsens Missionsförsamling 
Ockelbo Missionsförsamling
Pingstkyrkan Sandviken
S:t Pauli Katolska församling, Gävle
Sandvikens Frälsningsarmé
Schönbergskyrkan Österfärnebo
Torsåkers Missionsförsamling
Vallhovskyrkan Sandviken
Åsängekyrkan Valbo
Österfärnebo Baptistförsamling

Dalarna
Allékyrkans församling Smedjebacken
Avesta Filadelfiaförsamling
Baptistförsamlingen Falun
Bethel i Gagnef
Bjursås Missionsförsamling
Borlänge Missionsförsamling
Borlänge Pingstförsamling
Bäsinge Missionsförsamling
Centrumkyrkan Avesta
Centrumkyrkan Falun
Centrumkyrkan Mora
Dala-Husby Baptistförsamling
Djurås Missionsförsamling
Elimförsamlingen Säter
Elsborgskyrkans församling
Envikens Missionsförsamling
Equmenia Fridhemskyrkan Mora
Equmeniakyrkan Region Mitt Falun
Filadelfiaförsamlingen Djurås
Fors Missionsförsamling
Fridhemskyrkans församling Mora
Frälsningsarmén Avesta
Frälsningsarmén Borlänge
Frälsningsarmén Falun
Frälsningsarmén i Rättvik
Frälsningsarmén Mora
Frälsningsarmén Västerdalarna
Gustafs Missionsförsamling
Hedemora Pingstförsamling
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Horndals Filadelfiaförsamling
Högbergskyrkan Ludvika
Korskyrkan Borlänge
Korskyrkan Kvarnsveden
Korskyrkan Ludvika
Kristen Gemenskap i Mockfjärd
Källartorpskyrkan Dala-Järna
Lillmokyrkans församling
LP Dalarna
Ludvika Pingstförsamling
Malungs Kristna råd
Missionsförsamlingen Rättvik
Nybrokyrkan Falun
Nås Missionsförsamling
Orsa Missionsförsamling
Pingstkyrkan Leksand
RPG Hedemora
RPG i Avesta
RPG Rättvik
Sammilsdalkyrkan Leksand
S:t Katarina Katolska församling
S:t Lukasstiftelsen Dalarna
Segerbanerets församling Leksand
Siljansnäs frikyrkoförsamling
Sion i Malung
Sjöviks folkhögskola
Stora Skedvi Baptistförsamling
Svärdsjö Missionsförsamling
Vasakyrkan Hedemora
Vikarbygården ideell förening
Våmhus Baptistförsamling
Västerdalarnas Friförsamling
Älvdalens Baptistförsamling

Medelpad
Bethel Stöde Equmeniakyrkan
Essviks Fria Baptistförsamling
Frälsningsarmén Sundsvall
Gårdtjärns Missionsförsamling
Hagakyrkan Sundsvall
Ljungandalens Församling
Pingstkyrkan Sundsvall

RPG Sundsvall
S:t Olofs katolska församling Sundsvall
St. Arsema Orthodoxa församling
St. Michael Orthodoxa församling
Sundsvalls baptistförs. ELIM
Sundsvalls Kristna Råd
Sundsvalls Missionsförsamling
Timrå Pingst

Jämtland
Arvesunds Missionsförsamling
Betelförsamlingen, Östersund
Brunflo Missionsförsamling
Bräcke Baptistförsamling
Equmeniakyrkan i Östersund
Frälsningsarmén i Östersund
KRIK
Lockåsens Baptistförsamling
Offerdals Baptistförsamling
Ovikens Baptistförsamling
Pingstkyrkan Östersund
RPG Östersund
Västra Jämtlands RPG förening Åre
Åredalens Pingstförsamling
Svenstakyrkans församling

Härjedalen
Härjedalens Pingstförsamling Sveg
Pilgrimskyrkan Sveg
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Verksamhetsstatistik

Verksamhetsvolym (Asylverksamhet ej inräknat)

Verksamhetsform
   Antal arrangemang Antal unika deltagare    Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Studiecirklar 2 844 2 787 7 214 7 319 163 742 160 334

Annan folkbildningsverksamhet 1 026 1 404 8 609 10 987 21 087 28 558

Kulturprogram* 7 083 6 245 - - 63 684 56 205

Totalt 10 953 10 436 15 823 18 306 248 513 245 097

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

Riktade insatser 2019

Verksamhetsform    Antal arrangemang Antal unika deltagare    Antal studietimmar

Svenska från dag 1 57 420 1 800

Vardagssvenska 7 70 303

Uppsökande och motiverande insatser 21 71 967

Totalt 85 561 3 070
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      Antal studietimmar 2018
      Antal studietimmar 2019
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Verksamhet medlemsorganisationer, samverkande organisationer, fria grupper och egen regi

Organisation
   Antal arrangemang Antal deltagare    Antal studietimmar*

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Medlemsorganisationer 3 835 3 817 109 289 108 111 80 040 84 567

  Därav Frikyrkor 2 619 2 724 84 143 85 029 34 598 40 598

  Därav Ortodoxa kyrkor 758 737 13 851 13 037 38 146 37 798

  Därav Katolska kyrkan 104 157 1 796 2 674 2 988 4 201

  Därav Ekumeniska organisationer 275 199 8 585 7 371 2 766 1 970

  Därav lokala medlemsorganisationer 79 914 1 542

Samverkande organisationer 4 860 4 465 130 958 146 610 54 084 52 520

  Därav kulturföreningar 628 964 60 856 73 494 12 408 16 700

  Därav kyrkliga organisationer 436 580 6 277 7 477 5 530 7 101

  Därav övriga 3 796 2 921 63 825 65 639 36 146 28 719

Fria grupper** 1 973 1 894 52 175 56 444 109 247 103 159

  Därav kulturgrupper 1 925 1 871 51 639 56 001 108 216 102 155

  Därav övriga 48 23 536 443 1 031 1 004

Verksamhet i egen regi 285 260 6 111 5 638 5 142 4 851

Totalt 10 953 10 436 298 533 316 803 248 513 245 097

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

13-24 år
>65 

Könsfördelning 
cirklar och annan 
folkbildning 2019

     Män        Kvinnor
56%

44%

Åldersfördelning 
cirklar och annan
folkbildning 2019

<13 år
25-65 år

Ämnesfördelning 
cirklar och annan 
folkbildning 2019
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Kör

Musikverksamhet
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Övrigt***
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och hållbart liv
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20%
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Verksamhet fördelad på län och kommuner

Dalarnas län

    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Avesta

  Studiecirklar 138 147 813 809 8 119 8 660

  Annan folkbildningsverksamhet 41 48 341 588 1 315 1 727

  Kulturprogram 107 66 6 142 4 277 963 594

Summa 286 261 7 296 5 674 10 397 10 981

Borlänge

  Studiecirklar 129 118 646 644 6 069 4 415

  Annan folkbildningsverksamhet 31 35 425 431 817 744

  Kulturprogram 141 123 13 499 12 029 1 269 1 107

Summa 301 276 14 570 13 104 8 155 6 266

Falun

  Studiecirklar 204 196 1 028 1 064 9 985 9 030

  Annan folkbildningsverksamhet 67 88 926 1 119 935 1 180

  Kulturprogram 531 573 32 634 24 562 4 779 5 157

Summa 802 857 34 588 26 745 15 699 15 367

Gagnef

  Studiecirklar 11 8 96 60 363 379

  Annan folkbildningsverksamhet 13 19 255 390 276 317

  Kulturprogram 31 37 880 917 279 333

Summa 55 64 1 231 1 367 918 1 029

Hedemora

  Studiecirklar 46 44 282 257 2 424 2 316

  Annan folkbildningsverksamhet 9 11 122 161 170 196

  Kulturprogram  78 115 2 301 4 462 702 1 035

Summa 133 170 2 705 4 880 3 296 3 547

Leksand

  Studiecirklar 48 44 308 292 2 835 2 341

  Annan folkbildningsverksamhet 31 30 810 694 528 597

  Kulturprogram 116 104 4 685 8 718 1 035 891

Summa 195 178 5 803 9 704 4 398 3 829

Ludvika

  Studiecirklar 19 23 171 175 534 623

  Annan folkbildningsverksamhet 11 15 114 139 165 250

  Kulturprogram 17 13 1 147 730 153 117

Summa 47 51 1 432 1 044 852 990
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Dalarnas län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Malung-Sälen

  Studiecirklar 24 20 192 131 932 646

  Annan folkbildningsverksamhet 4 5 72 43 22 44

  Kulturprogram 285 308 5 859 14 334 2 565 2 772

Summa 313 333 6 123 14 508 3 519 3 462

Mora

  Studiecirklar 112 111 672 687 6 767 6 806

  Annan folkbildningsverksamhet 7 30 79 393 174 498

  Kulturprogram 471 491 8 814 10 601 4 203 4 419

Summa 590 632 9 565 11 681 11 144 11 723

Orsa

  Studiecirklar 30 34 170 185 1 214 1 511

  Annan folkbildningsverksamhet 6 2 46 21 47 32

  Kulturprogram 35 67 1 106 2 550 315 603

Summa 71 103 1 322 2 756 1 576 2 146

Rättvik

  Studiecirklar 98 100 522 502 6 674 7 219

  Annan folkbildningsverksamhet 87 81 1 102 1 155 1 611 1 295

  Kulturprogram 268 279 19 170 21 520 2 394 2 493

Summa 453 460 20 794 23 177 10 679 11 007

Smedjebacken

  Studiecirklar 9 2 52 13 275 80

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 68 14 5 824 1 805 612 126

Summa 77 16 5 876 1 818 887 206

Säter

  Studiecirklar 4 4 14 15 153 174

  Annan folkbildningsverksamhet 12 10 116 93 338 335

  Kulturprogram 38 51 441 556 342 459

Summa 54 65 571 664 833 968

Vansbro

  Studiecirklar 34 25 220 149 1 206 900

  Annan folkbildningsverksamhet 11 14 102 199 234 206

  Kulturprogram  177 162 7 544 6 448 1 593 1 458

Summa 222 201 7 866 6 796 3 033 2 564
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Dalarnas län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Älvdalen

  Studiecirklar 9 11 57 63 179 332

  Annan folkbildningsverksamhet 15 28 91 150 690 1 214

  Kulturprogram 49 54 1 080 1 456 441 486

Summa 73 93 1 228 1 669 1 310 2 032

Summa Dalarnas län 3 672 3 760 120 970 125 587 76 696 76 117

Gävleborgs län

Bollnäs

  Studiecirklar 168 164 989 939 9 343 9 930

  Annan folkbildningsverksamhet 33 44 918 949 575 757

  Kulturprogram 131 255 7 761 8 087 1 179 2 295

Summa 332 463 9 668 9 975 11 097 12 982

Gävle

  Studiecirklar 313 298 1 646 1 638 20 759 18 378

  Annan folkbildningsverksamhet 61 68 1 018 1 104 2 056 2 476

  Kulturprogram 504 356 23 075 17 840 4 536 3 204

Summa 878 722 25 739 20 582 27 351 24 058

Hofors

  Studiecirklar 2 2 12 25 27 52

  Annan folkbildningsverksamhet 8 7 125 70 236 223

  Kulturprogram 20 17 1 020 714 180 153

Summa 30 26 1 157 809 443 428

Hudiksvall

  Studiecirklar 144 140 1 051 1 053 6 049 5 327

  Annan folkbildningsverksamhet 56 57 1 002 1 162 1 023 838

  Kulturprogram 121 161 5 766 13 851 1 089 1 449

Summa 321 358 7 819 16 066 8 161 7 614

Ljusdal

  Studiecirklar 74 70 585 575 2 438 2 356

  Annan folkbildningsverksamhet 57 72 827 869 798 764

  Kulturprogram 219 142 16 565 5 880 1 971 1 278

Summa 350 284 17 977 7 324 5 207 4 398

Nordanstig

  Studiecirklar 33 32 242 219 1 242 1 447

  Annan folkbildningsverksamhet 73 69 569 561 905 842

  Kulturprogram 49 43 3 369 2 321 441 387

Summa 155 144 4 180 3 101 2 588 2 676
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Gävleborgs län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Ockelbo

  Studiecirklar 59 58 406 392 3 154 3 013

  Annan folkbildningsverksamhet 8 6 42 151 447 254

  Kulturprogram 5 9 545 307 45 81

Summa 72 73 993 850 3 646 3 348

Ovanåker

  Studiecirklar 77 56 513 409 2 526 1 807

  Annan folkbildningsverksamhet 11 14 308 364 289 260

  Kulturprogram 218 228 12 100 11 789 1 962 2 052

Summa 306 298 12 921 12 562 4 777 4 119

Sandviken

  Studiecirklar 159 160 1 055 1 161 9 488 9 623

  Annan folkbildningsverksamhet 40 41 540 568 1 238 1 234

  Kulturprogram 271 162 8 341 9 236 2 439 1 458

Summa 470 363 9 936 10 965 13 165 12 315

Söderhamn

  Studiecirklar 355 346 2 071 2 016 15 647 15 445

  Annan folkbildningsverksamhet 119 459 1 595 4 870 2 656 9 395

  Kulturprogram 354 363 27 471 46 772 3 186 3 267

Summa 828 1 168 31 137 53 658 21 489 28 107

Summa Gävleborgs län 3 742 3 899 121 527 135 892 97 924 100 045

Jämtlands län

Berg

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 2 0 20 0 38 0

  Kulturprogram 13 14 572 1 307 117 126

Summa 15 14 592 1 307 155 126

Bräcke

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 1 0 75 0 9 0

Summa 1 0 75 0 9 0

Härjedalen

  Studiecirklar 6 5 54 43 164 128

  Annan folkbildningsverksamhet 2 0 13 0 30 0

  Kulturprogram 17 14 485 391 153 126

Summa 25 19 552 434 347 254
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Jämtlands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Krokom

  Studiecirklar 1 0 10 0 28 0

  Annan folkbildningsverksamhet 1 0 6 0 8 0

  Kulturprogram 0 6 0 575 0 54

Summa 2 6 16 575 36 54

Ragunda

  Studiecirklar 6 6 22 20 592 776

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram  0 0 0 0 0 0

Summa 6 6 22 20 592 776

Strömsund

  Studiecirklar 2 3 16 17 36 356

  Annan folkbildningsverksamhet 0 1 0 9 0 4

  Kulturprogram 19 16 313 219 171 144

Summa 21 20 329 245 207 504

Åre

  Studiecirklar 11 11 49 68 660 714

  Annan folkbildningsverksamhet 71 9 602 133 610 106

  Kulturprogram 4 9 82 908 36 81

Summa 86 29 733 1 109 1 306 901

Östersund

  Studiecirklar 69 82 345 418 5 473 7 840

  Annan folkbildningsverksamhet 10 24 153 358 89 302

  Kulturprogram 61 48 2 207 2 855 549 432

Summa 140 154 2 705 3 631 6 111 8 574

Summa Jämtlands län 296 248 5 024 7 321 8 763 11 189

Västernorrlands län

Sundsvall

  Studiecirklar 409 420 2 291 2 366 35 724 35 115

  Annan folkbildningsverksamhet 104 95 1 885 1 770 2 419 2 250

  Kulturprogram  1 532 1 730 32 641 35 085 13 788 15 570

Summa 2 045 2 245 36 817 39 221 51 931 52 935

Timrå

  Studiecirklar 35 37 236 288 2 234 2 025

  Annan folkbildningsverksamhet 5 6 49 80 40 31

  Kulturprogram 206 200 6 412 6 886 1 854 1 800

Summa 246 243 6 697 7 254 4 128 3 856
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Västernorrlands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Ånge

  Studiecirklar 6 10 37 89 429 570

  Annan folkbildningsverksamhet 20 16 168 175 308 187

  Kulturprogram 926 15 7 293 1 264 8 334 135

Summa 952 41 7 498 1 528 9 071 892

Summa Västernorrlands län 3 243 2 529 51 012 48 003 65 130 57 683

Totalt 10 953 10 436 298 533 316 803 248 513 245 034
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Årsredovisning

Studieförbundet Bilda Mitt
Org.nr 886000-6975

1  (9)

Styrelsen för Studieförbundet Bilda Mitt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Nu när vi lägger folkbildningsåret 2019 i Bilda Mitt till handlingarna kan vi se tillbaka på ännu ett år där
vi fått medverka till att enskilda personer, grupper och organisationer utvecklats i självkänsla, bildning
och kunskap. I grunden handlar det om att vi stärkt och utvecklat demokratin i vår del av Sverige. 

Det är en omfattande verksamhet vi har bedrivit inom många olika ämnesområden. Våra profil- och
kompetensområden är:

Kyrka, det vill säga bildning och kultur i frikyrkorna, katolsk bildning och kultur samt ortodox bildning
och kultur. 

Kultur, bland annat rock- och popmusik, folkmusik, kör, dans, teater och hantverk. 

Samhälle, bland annat dialoggrupper, kulturverksamhet på äldreboenden, folkhälsofrågor och
internationella frågor.

Bilda Mitt har sitt regionkontor i Söderhamn och länskontor i Borlänge och Sundsvall. Vi har också
bemannade fältkontor i Östersund, Bergsjö, Järvsö, Edsbyn, Gävle, Mora, Rättvik och Malung.

Föreningen har sitt säte i Söderhamn.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Detta var tredje året i den relativt nya regionen Mitt (Dalarnas-, Gävleborgs- och Jämtlands län samt
Medelpad). Rutiner och samordning fungerar numer tillfredsställande i regionen. 

Verksamheten inom våra tre profilområden  Kyrka, Kultur och Samhälle  har utvecklats i kvalitet enligt
den nationella interngranskningen som genomfördes. Vad gäller kvantiteten så har antalet timmar minska
något medan antalet unika deltagare i både studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet ökat. Genom
ett hårt och fokuserat arbete så har ekonomin utvecklats positivt under året.

Regionala utvecklingsprojekt kopplade till Bildas strategiska dokument ”Möten över gränser” har fortsatt
inom existensiell hälsa, folkhälsa, jämställdhet samt fler kulturarrangörer och jämställd scen.

Regionen har ett drygt 50-tal anställda inom ett flertal funktioner till exempel verksamhetsutvecklare,
administratörer, fastighetsskötare, kultursamordnare, projektanställda, kommunikatör och
deltidsanställda ledare. Personalen leds av regionchef och två enhetschefer.

De särskilda uppdragen där vi fått öronmärkta medel från Folkbildningsrådet fortsatte under året och
innehöll ”svenska från dag 1”, ”vardagssvenska” samt ”uppsökande verksamhet för arbetslösa
utlandsfödda kvinnor”. Egna och oberoende utvärderingar ger vid handen att resultaten i verksamheten är
god och att målen i allt väsentligt nås.

Verksamheten i vårt utvecklingsområde Jämtland/Härjedalen har blivit en framgång då antalet

Studieförbundet Bilda Mitt
Org.nr 886000-6975
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Styrelsen för Studieförbundet Bilda Mitt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Nu när vi lägger folkbildningsåret 2019 i Bilda Mitt till handlingarna kan vi se tillbaka på ännu ett år där
vi fått medverka till att enskilda personer, grupper och organisationer utvecklats i självkänsla, bildning
och kunskap. I grunden handlar det om att vi stärkt och utvecklat demokratin i vår del av Sverige. 

Det är en omfattande verksamhet vi har bedrivit inom många olika ämnesområden. Våra profil- och
kompetensområden är:

Kyrka, det vill säga bildning och kultur i frikyrkorna, katolsk bildning och kultur samt ortodox bildning
och kultur. 

Kultur, bland annat rock- och popmusik, folkmusik, kör, dans, teater och hantverk. 

Samhälle, bland annat dialoggrupper, kulturverksamhet på äldreboenden, folkhälsofrågor och
internationella frågor.

Bilda Mitt har sitt regionkontor i Söderhamn och länskontor i Borlänge och Sundsvall. Vi har också
bemannade fältkontor i Östersund, Bergsjö, Järvsö, Edsbyn, Gävle, Mora, Rättvik och Malung.

Föreningen har sitt säte i Söderhamn.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Detta var tredje året i den relativt nya regionen Mitt (Dalarnas-, Gävleborgs- och Jämtlands län samt
Medelpad). Rutiner och samordning fungerar numer tillfredsställande i regionen. 

Verksamheten inom våra tre profilområden  Kyrka, Kultur och Samhälle  har utvecklats i kvalitet enligt
den nationella interngranskningen som genomfördes. Vad gäller kvantiteten så har antalet timmar minska
något medan antalet unika deltagare i både studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet ökat. Genom
ett hårt och fokuserat arbete så har ekonomin utvecklats positivt under året.

Regionala utvecklingsprojekt kopplade till Bildas strategiska dokument ”Möten över gränser” har fortsatt
inom existensiell hälsa, folkhälsa, jämställdhet samt fler kulturarrangörer och jämställd scen.

Regionen har ett drygt 50-tal anställda inom ett flertal funktioner till exempel verksamhetsutvecklare,
administratörer, fastighetsskötare, kultursamordnare, projektanställda, kommunikatör och
deltidsanställda ledare. Personalen leds av regionchef och två enhetschefer.

De särskilda uppdragen där vi fått öronmärkta medel från Folkbildningsrådet fortsatte under året och
innehöll ”svenska från dag 1”, ”vardagssvenska” samt ”uppsökande verksamhet för arbetslösa
utlandsfödda kvinnor”. Egna och oberoende utvärderingar ger vid handen att resultaten i verksamheten är
god och att målen i allt väsentligt nås.

Verksamheten i vårt utvecklingsområde Jämtland/Härjedalen har blivit en framgång då antalet

Studieförbundet Bilda Mitt
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Verksamheten i vårt utvecklingsområde Jämtland/Härjedalen har blivit en framgång då antalet

studietimmar fortsatte att öka jämfört med 2018.

Framtida utveckling

Samverkan mellan profilområdena ska stärkas och utveckling av verksamheten ska stå i fokus.

Regionala utvecklingsprojekt är ledarutveckling, öka samverkan mellan våra tre kyrkofamiljer, utveckla
det digitala lärandet samt fortsätta verksamhetsutvecklingen i Jämtland/Härjedalen.

Arbetet med att nå ekonomisk balans är fortsatt viktigt.

Ytterligare stärka kvalitetsarbetet i regionen.

Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017 2016
Intäkter 43 603 43 266 41 599 29 081
Resultat efter finansiella poster 507 -650 -583 -376
Soliditet (%) 28 37 41 19

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Studieförbundet Bilda Mitt
Org.nr 886000-6975
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Styrelsen för Studieförbundet Bilda Mitt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Nu när vi lägger folkbildningsåret 2019 i Bilda Mitt till handlingarna kan vi se tillbaka på ännu ett år där
vi fått medverka till att enskilda personer, grupper och organisationer utvecklats i självkänsla, bildning
och kunskap. I grunden handlar det om att vi stärkt och utvecklat demokratin i vår del av Sverige. 

Det är en omfattande verksamhet vi har bedrivit inom många olika ämnesområden. Våra profil- och
kompetensområden är:

Kyrka, det vill säga bildning och kultur i frikyrkorna, katolsk bildning och kultur samt ortodox bildning
och kultur. 

Kultur, bland annat rock- och popmusik, folkmusik, kör, dans, teater och hantverk. 

Samhälle, bland annat dialoggrupper, kulturverksamhet på äldreboenden, folkhälsofrågor och
internationella frågor.

Bilda Mitt har sitt regionkontor i Söderhamn och länskontor i Borlänge och Sundsvall. Vi har också
bemannade fältkontor i Östersund, Bergsjö, Järvsö, Edsbyn, Gävle, Mora, Rättvik och Malung.

Föreningen har sitt säte i Söderhamn.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Detta var tredje året i den relativt nya regionen Mitt (Dalarnas-, Gävleborgs- och Jämtlands län samt
Medelpad). Rutiner och samordning fungerar numer tillfredsställande i regionen. 

Verksamheten inom våra tre profilområden  Kyrka, Kultur och Samhälle  har utvecklats i kvalitet enligt
den nationella interngranskningen som genomfördes. Vad gäller kvantiteten så har antalet timmar minska
något medan antalet unika deltagare i både studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet ökat. Genom
ett hårt och fokuserat arbete så har ekonomin utvecklats positivt under året.

Regionala utvecklingsprojekt kopplade till Bildas strategiska dokument ”Möten över gränser” har fortsatt
inom existensiell hälsa, folkhälsa, jämställdhet samt fler kulturarrangörer och jämställd scen.

Regionen har ett drygt 50-tal anställda inom ett flertal funktioner till exempel verksamhetsutvecklare,
administratörer, fastighetsskötare, kultursamordnare, projektanställda, kommunikatör och
deltidsanställda ledare. Personalen leds av regionchef och två enhetschefer.

De särskilda uppdragen där vi fått öronmärkta medel från Folkbildningsrådet fortsatte under året och
innehöll ”svenska från dag 1”, ”vardagssvenska” samt ”uppsökande verksamhet för arbetslösa
utlandsfödda kvinnor”. Egna och oberoende utvärderingar ger vid handen att resultaten i verksamheten är
god och att målen i allt väsentligt nås.

Verksamheten i vårt utvecklingsområde Jämtland/Härjedalen har blivit en framgång då antalet

Studieförbundet Bilda Mitt
Org.nr 886000-6975
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Verksamheten i vårt utvecklingsområde Jämtland/Härjedalen har blivit en framgång då antalet

studietimmar fortsatte att öka jämfört med 2018.

Framtida utveckling

Samverkan mellan profilområdena ska stärkas och utveckling av verksamheten ska stå i fokus.

Regionala utvecklingsprojekt är ledarutveckling, öka samverkan mellan våra tre kyrkofamiljer, utveckla
det digitala lärandet samt fortsätta verksamhetsutvecklingen i Jämtland/Härjedalen.

Arbetet med att nå ekonomisk balans är fortsatt viktigt.

Ytterligare stärka kvalitetsarbetet i regionen.

Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017 2016
Intäkter 43 603 43 266 41 599 29 081
Resultat efter finansiella poster 507 -650 -583 -376
Soliditet (%) 28 37 41 19

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Studieförbundet Bilda Mitt
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Resultaträkning Not 2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Verksamhetsintäkter
Deltagarintäkter 5 018 966 5 556 961
Bidrag 2 34 128 726 32 470 700
Övriga intäkter 4 455 016 5 238 362
Summa föreningens intäkter 43 602 708 43 266 023

Föreningens kostnader
Material och externa verksamhetstjänster -8 876 175 -4 967 694
Övriga externa kostnader -9 008 268 -12 689 239
Personalkostnader 3 -24 899 459 -26 110 343
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar -270 629 -95 941
Summa föreningens kostnader -43 054 531 -43 863 217
Rörelseresultat 548 177 -597 194

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 539 2 759
Räntekostnader och liknande resultatposter -45 410 -55 808
Summa finansiella poster -40 871 -53 049
Resultat efter finansiella poster 507 306 -650 243

Resultat före skatt 507 306 -650 243

Årets resultat 507 307 -650 242

Studieförbundet Bilda Mitt
Org.nr 886000-6975
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 4 432 497 463 888
Byggnadsinventarier 5 598 423 644 455
Inventarier 6 688 704 168 731
Summa materiella anläggningstillgångar 1 719 624 1 277 075

Summa anläggningstillgångar 1 719 624 1 277 075

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 088 140 1 022 853
Övriga fordringar 68 738 2 447 855
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 346 413 1 451 758
Summa kortfristiga fordringar 2 503 291 4 922 466

Kassa och bank 7
Kassa och bank 12 462 884 4 689 720
Summa kassa och bank 12 462 884 4 689 720
Summa omsättningstillgångar 14 966 175 9 612 187

SUMMA TILLGÅNGAR 16 685 799 10 889 261
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Org.nr 886000-6975

4  (9)

Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 4 432 497 463 888
Byggnadsinventarier 5 598 423 644 455
Inventarier 6 688 704 168 731
Summa materiella anläggningstillgångar 1 719 624 1 277 075

Summa anläggningstillgångar 1 719 624 1 277 075

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 088 140 1 022 853
Övriga fordringar 68 738 2 447 855
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 346 413 1 451 758
Summa kortfristiga fordringar 2 503 291 4 922 466

Kassa och bank 7
Kassa och bank 12 462 884 4 689 720
Summa kassa och bank 12 462 884 4 689 720
Summa omsättningstillgångar 14 966 175 9 612 187

SUMMA TILLGÅNGAR 16 685 799 10 889 261
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 8
Eget kapital vid räkenskapsårets början 4 193 980 4 641 375
Årets resultat 507 307 -650 242
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 4 701 287 3 991 132

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder 9 0 50 000
Summa långfristiga skulder 0 50 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 6 642 654 1 793 262
Skatteskulder 48 254 0
Övriga skulder 444 341 491 124
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 849 263 4 563 744
Summa kortfristiga skulder 11 984 512 6 848 129

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 685 799 10 889 261
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:

Datorer: 3 år
Inventarier: 3-5 år
Byggnadsinventarier: 20 år
Fastigheter: 20 år

Intäkter
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Bidragsfördelning
2019 2018

Bidragsfördelning, totalt
Statsbidrag, bas 21 740 000 19 995 000
Statsbidrag, projekt 1 529 000 2 422 000
Statsbidrag, föregående års regl 301 416 0
Landstingsbidrag, bas 3 314 718 3 138 888
Landstingsbidrag, projekt 472 860 381 956
Kommunbidrag, bas 4 537 719 4 439 073
Kommunbidrag, projekt 1 580 685 1 402 807
SIDA bidrag 34 000 0
Övr bidrag 618 328 690 976

34 128 726 32 470 700

Specifikation landstingsbidrag
Gävleborgs län 1 560 167 1 392 441
Dalarnas län 1 133 816 1 064 729
Jämtlands län 100 061 42 256
Västernorrlands län 993 534 639 462

3 787 578 3 138 888
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Not 3 Medelantalet anställda
2019 2018

Medelantalet anställda 47 44

Not 4 Byggnader och mark
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 569 567 1 569 567
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 569 567 1 569 567

Ingående avskrivningar -1 105 679 -1 074 288
Årets avskrivningar -31 391 -31 391
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 137 070 -1 105 679

Utgående redovisat värde 432 497 463 888

Not 5 Byggnadsinventarier
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 920 650 920 650
920 650 920 650

Ingående avskrivningar -276 195 -230 163
Årets avskrivningar -46 032 -46 032
Utgående ackumulerade avskrivningar -322 227 -276 195

Utgående redovisat värde 598 423 644 455

Not 6 Inventarier
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 433 700 2 246 452
Inköp 713 178 187 249
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 146 878 2 433 701

Ingående avskrivningar -2 264 969 -2 246 452
Årets avskrivningar -193 205 -18 518
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 458 174 -2 264 970

Utgående redovisat värde 688 704 168 731
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Not 7 Kassa och Bank
Centralkontot, 12 454 062 kr, är en del av Bildas centrala bankkonto. Saldo som angivits utvisar endast
regionens fordran hos Bildas riksorganisation vilket i sin tur motsvarar tillgodohavande hos banken.

2019-12-31 2018-12-31

Beviljat kreditlimit på centralkontot 10 000 000 10 000 000
Utnyttjad kredit uppgår till 0 0

Not 8 Ändamålsbestämda medel inom eget kapital
I eget kapital ingår ändamålsbestämda medel med 70 000 kr avsedda för föreningens verksamhet.

2019-12-31 2018-12-31

Ändamålsbestämda medel, Fond för folkmusik
Belopp vid årets ingång 85 000 100 000
Årets användning -15 000 -15 000
Belopp vid årets utgång 70 000 85 000

Not 9 Långfristiga skulder
2019-12-31 2018-12-31

Bilda Studieförbund Förbundskansli, reseförsäkring 0 -50 000
0 -50 000

Not Eventualförpliktelser
2019-12-31 2018-12-31

Resegaranti, Kammarkollegiet 0 50 000
0 50 000
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Söderhamn 2020-

Sofia Sahlin Mona Agaiby
Ordförande

Karin Björk

Jon Holmén Mats Isaksson

Rebecca Lacaba Larsson Eva Persson

Torbjörn Schönning Andreas Thunmarker

Berit   Gyll
Förtroendevald revisor

Vår revisionsberättelse  har  lämnats  2020-

Ragnar  Santesson 
Auktoriserad revisor 

Thomas Magnusson
Vice ordförande
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