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Kulturens verksamhetsinriktning och profil
Sedan den 1 juli 2010, då Kulturens Bildningsverksamhet blev ett självständigt
studieförbund, finns ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund.
Av kulturutövare – för kulturutövare.
Kulturens bidrar till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Målgruppen
är utövare av kultur i hela landet som söker lärande och utveckling i folkbildningens anda,
inklusive nya utövare.
Studieförbundet genomför verksamhet som är i linje med statens fyra syften och som följer
regelverk och riktlinjer inom folkbildningen. Utifrån statens fyra syften har Kulturens
formulerat en pedagogisk plattform och den kulturella och konstnärliga profilen utvecklas.
Kulturens genomför studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet som utgår från
respektive deltagares förutsättningar och önskemål utifrån devisen fritt och frivilligt. Den
enskilde deltagaren formulera sina mål och det gör även gruppen som sådan. Det personliga
mötet och det gemensamma lärandet är centralt. Lärandet är både personligt och
ämnesmässigt. Gruppen arbetar utifrån en gemensam och demokratiskt förankrad målbild
över gruppens lärande och utveckling.
Verksamheten i studiecirklarna och annan folkbildningsverksamhet bedrivs utifrån
grundläggande demokratiska värderingar såsom allas lika värde, tolerans och respekt för
individen. Det får inte förekomma religiösa eller partipolitiska opinionsbildningar eller
påtryckningar. Kulturens arbete med medlemsorganisationer och samarbetsföreningar utgår
från våra kvalitetspelare: värdegrund, lärande, föreningsdemokrati, ledarutbildning,
ämnesdjup och ämnesbredd.
Kulturprogrammen är en naturlig del i den konstnärliga utvecklingen och möjliggör för fler
att utöva och ta del av kultur.
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Kulturens organisation
Medlemsorganisationer:
Folk You, Föreningen Sveriges Körledare, Kammarmusikförbundet, Kontaktnätet,
Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFOD),
Riksförbundet för Subkulturer (SUB), Riksförbundet Svensk Jazz, Riksförbundet Visan i
Sverige, Svenska Folkdansringen, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR),
Sveriges Film- och videoförbund (SFV), Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund (SOF),
Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), Sveriges Unga Blåsare, Ung Media Sverige, Ung
Teaterscen, upSweden Sverige.
Regioner:
Region syd: Skåne, Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg län
Region väst: Västra Götaland och Halland län
Region mitt: Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro län
Region öst: Stockholm, Gotland, Södermanland, Östergötland län
Region norr: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland län
Ordförande: Jan-Anders Andersson
Kassör: Jonna Hylén
Sekreterare: Christine Grinvalde
Ledamot: Gunnar Brandin
Ledamot: Sakip Murat Yalcin
Ledamot: Maria af Malmborg Linnman
Ledamot: Lisa Hartvig Sörensen
Lisa Hartvig Sörensen deltog inte i något möte under våren och valde att avgå i augusti.
Valberedning: vakant
Auktoriserade revisor: DeskJocky Revision (Hanna Rexhammar)
Verksamhetsrevisor: Anders Åström, Boo Thuvander (suppleant)
Personal 2017-12-31:
Förbundsgemensamt kansli som arbetar mot hela landet
Kenneth Lundmark
förbundschef
Inga Cederberg
Samordnare, kommun- och landstingsbidrag
Laila Öster
administratör
Susanne Tilli
Administratör
nationell verksamhetsutvecklare
Christoffer Lundström
verksamhetsutvecklare och asyl/integration
Remona de Maré
verksamhetsutvecklare(föräldraledig)
Sofia Nygren
digitala utbildningar
Gustav Sjöstedt
Maria Rydén
enhetschef Evelyn och projektansvarig
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Lokal personal
Kamilla Bayrak
Victor Farina
Stina Svensson
Victoria Skoglund

Evelyn, Uppsala
Evelyn, Västerås
Evelyn, Örebro
Evelyn, Örebro

Administration:
Kulturens har en gemensam kanslifunktion som på regionernas uppdrag hanterar
föranmälningar, närvarolistor och det administrativa arbetet i genomförandet av
folkbildningsverksamhet. Ekonomi- och lönehantering hanteras gemensamt genom kansliet
försorg av ett externt företag.
Kanslipersonalen ansvarar också för ansökningarna om bidrag till län/regioner och
kommuner runt om i landet.
All personal är anställda av riksorganisationen, med placering på olika orter i Sverige, och
med varierande anställningsgrad.
Till kansliet finns också personer knutna som arbetar med olika arvfondsprojekt som
Kulturens är huvudman för.
Kulturens musikenhet, Evelyn har verksamhetslokaler i Uppsala, Hjalmar Brantingsgatan 1, I
Västerås på Slottsgatan 25 och i Örebro på Creative House Älvtomtagatan 12
Regionstämma och styrelsemöten
Regionsstämman genomfördes i Örebro den 25 mars.
Styrelsen har haft 4 protokollförda möten; 2 st fysiska möten och 2 st telefonmöten. (18
februari, 8 maj, 9 september, 9 november)
Övriga möten
Den 2-3 september genomfördes Kulturens Möte i Uppsala. Under detta möte deltog fyra
medlemmar ur regionstyrelsen; Jan-Anders Andersson, Jonna Hylén, Christina Grindevald
och Maria af Malmborg samt Anders Åström (verksamhetsrevisor)
Ordförande Jan-Anders Andersson har deltagit vid regionordförandemötet i Stockholm 6-8
januari och i Uppsala 1-2 september samt i Malmö 11-12 november.
Jan-Anders Andersson har varit representant i Örebro läns Bildningsförbund, Temur Malic
har varit representant i Uppsala läns Bildningsförbund och i Västmanlands läns
Bildningsförbund har Victor Farina varit representant.
Regionen var också representerad genom Maria af Malmborg vid Kulturens
Bildningsverksamhet studieresa till Berlin 25-27 oktober
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Regionsövergripande arbete
Verksamhet
Verksamhet (antal studietimmar) inkl. kulturprogram 1 per län 2013-2017

Axelrubrik

Region Mitt
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Dalarna

2013
1 178

2014
1 327

2015
2 838

2016
4 588

2017
3 689

Gävleborg

3 930

4 826

6 495

6 257

5 741

Uppsala

27 567

28 046

21 366

17 813

20 888

828

700

1 246

1 350

1 908

Västmanland

12 720

12 540

11 339

15 594

12 638

Örebro

16 529

12 947

14 368

16 540

17 945

Värmland

Vi har bedrivit folkbildningsverksamhet, där målgruppen invandrare har deltagit i flera av
regionens kommuner. Totalt har 95 personer registrerats i systemet med målgrupps
tillhörighet invandrare.
15 personer med blandade funktionshinder har också deltagit en dansgrupp (folklig dans) i
nordvästra Stockholm.
Många flera personer som skulle kunna inkluderas i dessa målgrupper kan finnas i vår
verksamhet, men då vi och alla våra medlemsorganisationer arbetar med en integrerad
verksamhet är det inte säkert att alla blir registrerade.
Anordnarskap
Kulturens verksamhet genomförs till stor del i samarbete med medlemsorganisationer.
Att all verksamhet sker i Kulturens regi och att Kulturens är anordnare ska framgå överallt, i
ev. inbjudningar, foldrar osv. Deltagarna ska veta om vilket studieförbund som är anordnare.
All verksamhet ska vara fri och frivillig. Alla kulturprogram ska föranmälas och utannonseras
kontinuerligt bland annat via vår hemsida www.kulturens.se.
Kulturens anordnarskap tryggas också i att säkerställa att ledare har den pedagogiska
fortbildning som krävs och att ledaren har kunskap om Kulturens, folkbildningens idé och
särart, folkbildningens pedagogik samt ämneskunskaper.
1

Ett kulturprogram motsvarar 9 studietimmar
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Kulturens har skriftliga överenskommelser med alla samarbetsföreningar som reglerar vad
som gäller vid genomförande av folkbildningsverksamheten.

Kvalitetsarbete
Kulturens arbetar systematiskt med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i sin verksamhet,
både när det gäller folkbildningen och de administrativa rutinerna för att säkerställa god
kvalité på folkbildningen, och att rätt saker dokumenteras.
Personal och förtroendevalda får löpande under året, genomångar och utbildningar inom
olika områden för att säkra upp kvalitén.
Även frågor om etik, jämställdhet, tillgänglighet ingår i vårt kvalitetsarbete.
Riskanalys
Riskanalys innebär att ledningen ska vara medveten om och själv ha bedömt och analyserat
risker i verksamheten. En modell som är internationellt vedertagen för att beskriva intern
styrning och kontroll är COSO-modellen (Committee of Sponsoring Organization of the
Treadway Commission). Modellen utformades som ett ramverk för att kunna få bra intern
kontroll.
2017 års risk- och väsentlighetsanalys genomfördas av en grupp bestående av en
representant från varje region, en förbundsstyrelseledamot, en representant från
musikenheten Evelyn, en representant från projekten samt två personer från kansliet.
Gruppen identifierade tre risker
• För liten personalstyrka
• Risk att projekten är flaggskepp och inte integreras i folkbildningsarbetet
•

Föreningsengagemanget minskar

Internkontroll
Den särskilda internkontrollen innebär en granskning av verksamheten som genomförts.
Verksamheten som granskas är den som genomförts under föregående år.
Vid den årliga slutrapporteringen (STUVen) följer vi speciellt upp 480 timmarsregeln, för att
säkerställa att ingen grupp rapportera mer än 480 studietimmar per år.
Internkontrollen omfattar 10 procent av verksamheten inom varje region av Kulturens.
Alla tre verksamhetsformerna (studiecirkel, annan folkbildning och kulturprogram) omfattas
av granskningen.
Granskningen omfattar alla aspekter på verksamheten, bland annat:
• Är arrangemanget bidragsberättigande
• Är Kulturens anordnarskap säkrat
• Är arrangemanget föranmält
• Är arrangemanget rätt registrerat, vad gäller verksamhetsform, personuppgifter mm
• Följer arrangemanget Kulturens kvalitetspelare (värdegrund, lärande, demokrati mm)
• Är närvarolistorna rätt ifyllda, har ledaren undertecknat listan mm
• Finns arbetsplaner, finns material som visar att arrangemanget genomförts osv
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Internkontrollen genomförs av regionernas verksamhetsrevisorer.
Samtliga regioners verksamhetsrevisorer träffas under en vecka i Stockholm, på kansliet, för
att gå igenom verksamheten. Fördelen med att samla alla samtidigt, är att de då har utbyte
av varandra och vi säkerställer på detta vis att granskningen sker på ett likartat sätt i hela
landet och att bedömningen blir likartad.
Från region Mitt deltog verksamhetsrevisor Anders Åström och ordföranden Jan-Anders
Andersson.
Kulturens IT-ansvariga hade tagit fram ett slumpvis urval av arrangemang/verksamhet i varje
regionen.
För region Mitt omfattade granskningen 3.115 studietimmar, fördelade på 2.426
cirkeltimmar, 266 timmar annan folkbildning och 47 kulturprogram.
Det ingår också i internkontrollen som verksamhetsrevisorerna gör att de skall ringa ett
slumpmässigt urval av ledare och deltagare i verksamheten. Då de flesta av våra ledare är
ideella, kan det vara svårt att nå dem dagtid, då internkontrollen görs.
Sammanfattningen av årets internkontroll var att det var få felaktigheter som framkommit i
den slumpmässiga utvalda delen, och revisorerna, som samtliga varit med i flera år, ser en
tydlig förbättring år från år.
Samtalen med ledare och deltagare gav en positiv bild av verksamheten med mycket god
kvalité och genomförande.
De administrativa rutinera uppfyllde kraven på god ordning.
Totalt återrapporterades för hela Kulturens Bildningsverksamhet 273 studietimmar samt 72
deltagare i studiecirklar, 80 studiecirkeltimmar och 20 deltagare vad gällde invandrare
återrapporterades också samt 28 kulturprogram.
Resultat av kvalitetsarbetet
Kulturens sätt att arbeta med ett centralkansli som samordnar all listhantering såsom
föranmälan, registrering etc. säkerställer att all verksamhet oavsett var i landet den bedrivs
bedöms och hanteras på ett likartat sätt.
Detsamma gäller vid granskning som sker av personalen löpande under året och av
internkontroll som sker samtidigt och tillsammans för alla regioner.
Arbete tillsammans med medlemsorganisationer och samarbetsföreningar
I Kulturens har vi viss folkbildningsverksamhet som genomförs i samarbete med
medlemsorganisationer och samarbetsföreningar, företrädesvis samarbetsföreningar som
tillhör någon av våra medlemsorganisationer. Ett studieförbund får och ska inte ge bidrag,
utan Kulturens kan gå in och kostnadstäcka vissa genomförandekostader för den
överenskomna folkbildningsverksamhet som sker i Kulturens regi.
Kulturens säkerställer varje år, genom särskild uppföljning, att statsbidraget hanteras på ett
korrekt sätt och att Kulturens verksamhetsmedel för genomförande av folkbildning har
använts för genomförandekostnader. Kulturens följer särskilt upp allt samarbete med
föreningar som omsätter 20 000 kronor eller mer på årsbasis. Uppföljningen redovisas och
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gås igenom under internkontrollen. Därutöver görs slumpmässiga kontroller av mindre
samarbeten för att säkerställa att Kulturens statsbidrag används på ett korrekt sätt.
Kulturens har löpande kontakt med sina medlemsorganisationer för att arbeta fram olika
former av samarbeten, utbildningar mm så att vi på bästa sätt främjar medlemmarna i
medlemsorganisationerna. Varje år tas också en handlingsplan fram för varje
medlemsorganisation där vissa större samarbetsprojekt och utbildningstillfällen, mm
fastställs.
Ett konkret exempel är det studiematerial om ”Sociala medier” som Kulturens tog fram åt
Svenska Folkdansringen i syfte att hjälpa organisationens föreningar att förstå hur man via
sociala medier marknadsför sina arrangemang, rekryterar nya medlemmar, men även hur
man internt i föreningen kan använda sociala medier.
Materialet har blivit mycket uppskattat och många flera än väntat har genomgått
utbildningen. Studiematerialet kommer nu att erbjudas samtliga medlemsorganisationer
inom Kulturens.

Ledarutbildningar
Alla nya ledare får först Kulturens introduktion via brev och telefonsamtal, från kansliet,
därefter sker en grundläggande ledarutbildning. Majoriteten av alla ledare har genomgått
ledarutbildningen.
I introduktion och ledarutbildning betonas vikten av tillgänglighet och öppenhet.
Under året har vi fokuserat på att ledarna skall gå vår digitala ledarutbildning, vilket25 av
regionens ledare har gjort. Vi har även haft en fysisk ledarutbildning i Avesta med 11
deltagare.
För Regionernas förtroendevalda anordnade Kulturens under året en digital utbildning med
en fysisk träff i Uppsala. Utbildningen gick ut på att fördjupa och förtydliga vad folkbildning
är, hur vi arbetar inom organisationen, samt hur en styrelse i en region bör arbeta.
Flertalet av de förtroendevalda inom region har genomgått kursen.
Kulturens ledare har också möjlighet till individuellt anpassad fördjupning utifrån ledarens
önskemål och behov. En förutsättning för att fortbildningen beviljas är att den ligger i linje
med cirkelverksamheten som ledaren bedriver.
19 st cirkelledare i regionen fick under året möjlighet att vidareutveckla sig.

Ambassadörsprogrammet
Under hösten startade Kulturens ett ”ambassadörsprogram”, ett program där vi vänder oss
till kulturintresserade personer som vill hjälpa andra kulturintresserade personer att
förmedla sina kunskaper genom folkbildning.
Vi lär deltagarna i programmet, bl.a. vad är folkbildning, hur arbetar man i en cirkel, hur
startar man en förening och hur rapporterar man folkbildningsverksamhet.
Efter att personerna har genomgått programmet är det tänkt att dom skall ut och tillämpa
sina kunskaper just på sin ort.
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Svenska från dag 1
Kulturens har tillsammans med olika samverkande föreningar erbjudit olika studiecirklar för
målgruppen. Dessa insatser har sett mycket olika ut beroende på föreningarnas olika
förutsättningar och engagemang. Framför allt har Kulturens valt en varierande verksamhet.
Vi har stöttat verksamheten och cirkelledarna på olika sätt. Viss verksamhet har vi stöttat
mer pedagogiskt, vissa med material och ekonomiska förutsättning för att kunna genomföra
verksamheten på ett bra sätt. Vi har haft arvoderade ledare på några av cirklarna inom
Svenska från dag ett. En viktig ingångspunkt för Kulturens är att vi har haft ambitionen att ge
reella förutsättningar för varje studiecirkel att genomföras på ett bra sätt.
Deltagarna i teatergruppen Acting for change i Västerås har fått bearbeta sin flykt till Sverige
i olika övningar och tränat språket. De har även satt samman en teaterföreställning ”Hope”
en föreställning som berättar om flykten, om sin första tid i Sverige och kontakt med
myndigheter med mera. Föreställningen har spelats upp för publik vid två tillfällen.
Gruppen har också spelat upp en förkortad veration av föreställningen för Kulturens
förtroendevalda på Kulturens Möte i september 2017. Förtroendevalda fick en mycket god
insyn i delar av asylprocessen. Mycket lärorikt för vår organisation. Synen på asylsökande
blev personlig och inte en i mängden. Många var tagna av föreställningen efteråt. Den
professionella skådespelerskan Maria af Malmborg har arbetat fram föreställningen
tillsammans med deltagarna och både nybörjare och tidigare professionella ingår i
ensemblen.
Teaterverksamheten ingår idag i vår ordinarie verksamhet då många av deltagarna har fått
uppehålls tillstånd och studerar på SFI.
Projekt
Som ett led i arbetet med att nå nya målgrupper har Kulturens fastställt en strategi, Rätten
till kultur. Inom ramen för strategin genomförs en rad projekt med syfte att nå nya
målgrupper. Den kompetens som byggs inom Rätten till kultur fungerar som en
förändringsmotor och ska återspeglas i vår ordinarie folkbildningsverksamhet.
Utvecklingsarbetet är också en tillgång för Kulturens medlemsorganisationer och
samarbetsföreningar.
Under 2017 har Rätten till kultur omfattat ett flertal arvsfondsprojekt.
Ett av dem har varit projektet Funk i 4 D som vill belysa att de hinder som personer med
funktionsnedsättning möter många gånger handlar om omgivningens brist på kunskap eller
kreativitet. Som ett exempel har projektet tagit sig an uppgiften att skapa en 100 %
tillgänglig föreställning, ett experiment där deltagarna har undersökt vilken inverkan val av
färger, former, rörelser, ord m.m. har på tillgängligheten. Det utforskande arbetet har
mynnat ut i teaterproduktionen Riv murarna som under 2017 haft urpremiär i Västerås och
därefter turnerat till Luleå, Trollhättan, Jönköping, Visby, Halmstad, Gävle och Östersund. I
anslutning till föreställningarna har projektet i samarbete med respektive kommun anordnat
seminariedagar med föreläsningar, panelsamtal, workshops och standup-akter om
tillgänglighetsfrågor.
De kunskaper och erfarenheter som Funk i 4D har genererat kommer under 2018 att samlas i
en skrift med råd och tips på hur publika arrangemang kan bli tillgängliga för fler. Funk i 4D
genomförs i samarbete med Amatörteaterns Riksförbund.
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Deltagarna i projektet Du kan Jag kan är unga män boende vid eller på väg att slussas ut från
HVB- och familjehem. Projektet har ett musikterapeutiskt syfte vilket i praktiken betyder att
deltagarna med coachning från projektets ledare skapar låtar sprungna ur deras egna
känslor, tankar och erfarenheter. Under 2016 sammanställdes deras material till en LP som
ligger ute på Youtube. Detta år har deltagarnas berättelser inte enbart lyfts fram i musiken
utan även samlats i en bok. Att projektet har haft stor betydelse för målgruppen märks inte
minst i de bokavsnitt där de blir ordagrant citerade. Så här säger exempelvis en av dem:
I början så vågade jag inte något, nu vågar jag skriva och tänka och känna efter mina
känslor. Känns bra och drygt samtidigt att fokusera på känslorna. Känns som att någon bryr
sig och någon vill hjälpa dig.
Projektet Du kan jag kan bedrivs i Uppsala och en viktig samarbetspart är Mångsbo HVB.
Under 2018 går projektet in i sin slutfas och vi ser nu över möjligheterna att hitta
finansiering för en fortsättning.

Verksamhet i Dalarna
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

Antal arr
41
106
34

Antal timmar
1 942
954
793

Ant. Deltagare
300
26 211
631

Verksamheten har framförallt bedrivits i egen regi, och tillsammans med olika ”fria grupper”
men också mycket med Medlemsorganisationerna Svenska Folkdansringen och Sveriges
Orkesterförbund och deras föreningar.
Regionala särskilda folkbildningssatsningar
Föreningar kan ansöka om regionala projektmedel för särskilda folkbildningsinsatser som ska
genomföras tillsammans med Kulturens, och ske som folkbildningsverksamhet.
I Dalarna beslutade regionen att ingå samarbete med följande förening Bergslagsteatern och
deras uppsättning ”Unga i Rampljuset”

Verksamhet i Gävleborg
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet
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Antal timmar
3 405
1 773
563

Ant. Deltagare
348
13 882
194

Verksamheten har framförallt bedrivits i egen regi, och tillsammans med olika ”fria grupper”
men också mycket med Medlemsorganisationerna Sveriges Orkesterförbund och SUB deras
föreningar.
I Sandviken har vi haft en grupp om 8 personer som sitter i rullstol som har bedrivit en
danscirkel, en cirkel vi haft i många år.
Vi kan ha flera personer med funktionsnedsättningar i verksamheten, men även här som
med invandrare så anmäler vi inte alla dessa personer.
Regionala särskilda folkbildningssatsningar
Föreningar kan ansöka om regionala projektmedel för särskilda folkbildningsinsatser som ska
genomföras tillsammans med Kulturens, och ske som folkbildningsverksamhet.
I Gävleborg beslutade regionen om att ingå samarbete med föreningen Folkmusikfestival och
deras arrangemang ”Spelstina – turneverksamhet”

Verksamhet i Region Uppsala
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

Antal arr
159
231
44

Antal timmar
17 722
2 079
1 087

Ant. Deltagare
694
43 088
793

Verksamheten har framförallt bedrivits i egen regi, och tillsammans med olika ”fria grupper”
men också mycket med Medlemsorganisationerna Sveriges Spelmäns Riksförbund och
Sveriges Orkesterförbund och deras föreningar.
Evelyn – Kulturens Musikenhet
Kulturens musikverksamhet Evelyn finns etablerad på nio orter i landet, från Luleå i norr till
Malmö i söder. Evelyns styrka är verksamhetens personal som alla är personer med ett
gediget folkbildningsintresse men också egna musikkarriärer och goda kunskaper inom allt
från instrumentalspel och sångteknik till komposition och produktion. Deltagarnas utveckling
är fokus och de individer eller grupper som utgör en akt (en cirkel) får regelbundet coachning
samt möjlighet att delta i olika workshops, seminarier, nätverksträffar m.m. som
verksamhetsutvecklarna anordnar. Förutom det kan varje cirkelledare söka Kulturens
komptenscheckar för att finansiera en studieresa, kurs eller någon annan form av
kompetensutvecklande aktivitet.
Studieförbundens musikverksamheter är mansdominerade. Det vill vi förändra och inom
Evelyn pågår ett medvetet utvecklingsarbete där målsättningen är att varje
Evelynverksamhet ska omfatta lika många kvinnor som män. Vi har redan sett goda resultat
men också konstaterat att förändringsarbetet inte går lika snabbt överallt. Inom några av
våra verksamheter kommer det att ta ytterligare ett antal år innan vi har nått vårt mål.
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Evelyns akter innefattar personer med olika ursprung och från alla socioekonomiska fält. Vi
anser att det är ytterst angeläget att kontinuerligt verka för att denna mångfald ska bestå.
Även inom detta område kan vi dessutom se regionala skillnader och att
mångfaldsperspektivet måste bli än mer integrerat i några av verksamheterna.
För att stärka vår kompetens inom mångfalds- och jämställdhetsfrågor har Evelyn under
2017 haft ett samarbete med organisationen Make Equal och under 2018 kommer alla
Evelynverksamheter att bli jämlikhetscertifierade.
Under 2017 har Evelyn Uppsala omfattat 30 akter som tillsammans har spänt över en rad
genrer, allt från hip hop till ny alternativ musik. Som ett exempel på verksamhetens
musikaliska bredd kan nämnas att en av akterna har haft som målsättning att utveckla sitt
harpspel.
Ambitionsnivån har varit hög och samtliga har under året producerat och släppt singlar eller
album. För många var det första gången och därmed också en viktig milstolpe i deras
musikskapande. Förutom det har sex av akterna blivit signade av etablerade förlag eller
skivbolag och hela tre av akterna har under 2017 lyckats förverkliga drömmen om att kunna
leva på sin musik.
Utöver den kontinuerliga coachningen har deltagarna erbjudits workshops i musikjuridik och
musikproduktion. I det senare fallet har det handlat om en särskild satsning där kvinnor och
ickebinära personer har samlats en dag per månad för att utveckla sina
produktionskunskaper i dialog med varandra och Evelyns verksamhetsutvecklare.
Speciella arrangemang
Kulturens upprättar varje år en handlingsplan tillsammans med sina medlemsorganisationer
och i dessa ingår ofta samarbeten kring större publika arrangemang. I Uppsala arrangerade
under 2017 Kulturens tillsammans med Ung Media en utbildningshelg den 12-14 maj
”presskonferensen” då deltagare från hela landet träffas för att skapa medieproduktion
tillsammans och lära sig av varandra. Årets tema var miljö och hållbarhet och Kulturens hade
även personal på plats för enskilda möten med intresserade medieföreningar.
Regionala särskilda folkbildningssatsningar
Föreningar kan ansöka om regionala projektmedel för särskilda folkbildningsinsatser som ska
genomföras tillsammans med Kulturens, och ske som folkbildningsverksamhet.
I Uppsala län beslutade regionen om att ingå i samarbete med följande föreningar.
Svenska Hornsällskapet
Nordiskt Hornseminarium
8 000
KulturAlla
Kulturernas karneval
8 000
Tensta Folkdanslag
G-danstävling snörakan
2 000
ESI Eric Sahlström Institutet Akustiskt i Tobo , Festival
8 000
Kulturföreningen Parken
Filmkurs för vuxna i Gränby
4 000
Folkdansringen i Uppland
Upplandsschottisen
3 000
Uppsala Blåsarsymfoniker Hip Hop Symphony
18 000
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Verksamhet i Värmland
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

Antal arr
20
80
4

Antal timmar
1 028
720
160

Ant. Deltagare
151
11 513
120

Verksamheten har framförallt bedrivits i egen regi, och tillsammans med olika ”fria grupper”
men också mycket med Medlemsorganisationerna Kammarmusikförbundet

Verksamhet i Västmanland
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

Antal arr
87
229
25

Antal timmar
9 905
2 061
672

Ant. Deltagare
474
41 245
1 817

Verksamheten har framförallt bedrivits i egen regi, och tillsammans med olika ”fria grupper”
men också mycket med Medlemsorganisationerna Svenska Folkdansringen och Sveriges
Spelmäns Riksförbund och deras föreningar.
Evelyn – Kulturens Musikenhet
Kulturens musikverksamhet Evelyn finns etablerad på nio orter i landet, från Luleå i norr till
Malmö i söder. Evelyns styrka är verksamhetens personal som alla är personer med ett
gediget folkbildningsintresse men också egna musikkarriärer och goda kunskaper inom allt
från instrumentalspel och sångteknik till komposition och produktion. Deltagarnas utveckling
är fokus och de individer eller grupper som utgör en akt (en cirkel) får regelbundet coachning
samt möjlighet att delta i olika workshops, seminarier, nätverksträffar m.m. som
verksamhetsutvecklarna anordnar. Förutom det kan varje cirkelledare söka Kulturens
komptenscheckar för att finansiera en studieresa, kurs eller någon annan form av
kompetensutvecklande aktivitet.
Studieförbundens musikverksamheter är mansdominerade. Det vill vi förändra och inom
Evelyn pågår ett medvetet utvecklingsarbete där målsättningen är att varje
Evelynverksamhet ska omfatta lika många kvinnor som män. Vi har redan sett goda resultat
men också konstaterat att förändringsarbetet inte går lika snabbt överallt. Inom några av
våra verksamheter kommer det att ta ytterligare ett antal år innan vi har nått vårt mål.
Evelyns akter innefattar personer med olika ursprung och från alla socioekonomiska fält. Vi
anser att det är ytterst angeläget att kontinuerligt verka för att denna mångfald ska bestå.
Även inom detta område kan vi dessutom se regionala skillnader och att
mångfaldsperspektivet måste bli än mer integrerat i några av verksamheterna.
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För att stärka vår kompetens inom mångfalds- och jämställdhetsfrågor har Evelyn under
2017 haft ett samarbete med organisationen Make Equal och under 2018 kommer alla
Evelynverksamheter att bli jämlikhetscertifierade.
Den musikverksamhet som vi bedriver i Västerås har under 2017 omfattat 20 akter.
Majoriteten av deltagarna har varit musikskapare inom populärmusikgenrer som hip hop,
reggae, latin och afro. Som ett par exempel kan nämnas Rashy K som ägnat delar av året till
att spela in en EP tillsammans med artister från Uganda och Sillyselection som under hösten
bland annat varit förband till den legendariske reggaeartisten Eek-A-Mouse. Utöver den
kontinuerliga coachningen har många av akterna deltagit i verksamhetens workshops i
inspelningsteknik och musikproduktion. Tillsammans med studieförbunden Sensus, Abf och
Vuxenskolan har Evelyn Västerås även skapat förutsättningar för folkbildningens lokala
musikskapare att framträda i större publika sammanhang.
Under året har Evelyn Västerås flyttat till nya lokaler. De bakomliggande skälen till lokalbytet
har varit flera. Dels har det handlat om ett behov av att förbättra de rumsliga
förutsättningarna för kvalitativa inspelningar, dels om ett behov av att skapa en trygg och
välkomnande miljö med plats för kreatörer inom fler uttryck, vilket i förlängningen också är
en del i arbetet med att locka fler kvinnor till verksamheten. Lokalbytet följt av nödvändiga
ombyggnationer har haft en liten men dock negativ inverkan på årets verksamhetsvolym. Vi
är däremot övertygade om att denna nedgång är tillfällig och att ”lokallyftet” på sikt kommer
att få många positiva effekter.
Speciella arrangemang
Kulturens medverkade på Check!, en utbildningshelg i Västerås den 18-19 november, som är
riktad till arrangörer, anordnad av Musikarrangörer i Samverkan [MAIS].
Under helgen medverkade Kulturens med följande två programpunkter. Nätaktivism, en
workshop som utbildar personer i hur rasistiska strukturer fungerar och ger dem kunskap om
yttrandefrihet och källkritik samt workshopen ”Alla är välkomna, men det finns ingen ramp”
ett seminarie om tillgänglighet och hur arrangörer kan arbeta förebyggande mot lätt
avhjälpta hinder och få alla att känna sig välkomna och trygga runt arrangemanget.
Samma helg arrangerades MusikRUM i Västerås. Kulturskoleelever och lärare från hela
Sverige samlades i Västerås för en tre dagar lång festival där deltagarna själv sätter schemat.
Kulturens sitter med i ledningsgrupp och ansvarar för stora delar av seminarieprogramet.
Över 1000 deltagare deltog i folkbildningsinsatser under dagarna vilket gör MusikRUM till
Kulturens största enskilda folkbildningsinsats under året.
I samarbete med SSR, Folkdansringen, RFOD och Erc Sahlström-institutet har Kulturens drivit
ett projekt som heter Världens Musik och Dans i Västmanland med Josefina Paulsson som

projektledare. Västmanlandsmusiken var också med och finansierade projektet.
2017 var projektets sista år och över 30 olika arrangemang och utbildningar arrangerades under året.
Som ett resultat av projektet har ett flertalet nya verksamheter startat under året inklusive en ny
arrangörsförening.
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Regionala särskilda folkbildningssatsningar
Föreningar kan ansöka om regionala projektmedel för särskilda folkbildningsinsatser som ska
genomföras tillsammans med Kulturens, och ske som folkbildningsverksamhet.
I Västmanland beslutade regionen om att ingå samarbete med följande föreningar
Ljusnarsbergarnas Spelmän Spelträff
1 700
Riksf. Unga Musikanter
Musikrum 2017
8 600
Svenska Folkdansringen
Inspiration kring nybörjarutlärning
12 000
Riksf. Unga Musikanter
RUM-festival i Västerås 2018
20 000
TGVS Cicilia Sidvall
Acting for Change år 2
7 000

Verksamhet i Örebro län
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

Antal arr
118
379
22

Antal timmar
13 869
3 411
665

Ant. Deltagare
579
23 777
657

Verksamheten har framförallt bedrivits i egen regi, och tillsammans med olika ”fria grupper”
men också mycket med Medlemsorganisationen Sveriges Spelmäns Riksförbund och deras
föreningar.
Evelyn – Kulturens Musikenhet
Kulturens musikverksamhet Evelyn finns etablerad på nio orter i landet, från Luleå i norr till
Malmö i söder. Evelyns styrka är verksamhetens personal som alla är personer med ett
gediget folkbildningsintresse men också egna musikkarriärer och goda kunskaper inom allt
från instrumentalspel och sångteknik till komposition och produktion. Deltagarnas utveckling
är fokus och de individer eller grupper som utgör en akt (en cirkel) får regelbundet coachning
samt möjlighet att delta i olika workshops, seminarier, nätverksträffar m.m. som
verksamhetsutvecklarna anordnar. Förutom det kan varje cirkelledare söka Kulturens
komptenscheckar för att finansiera en studieresa, kurs eller någon annan form av
kompetensutvecklande aktivitet.
Studieförbundens musikverksamheter är mansdominerade. Det vill vi förändra och inom
Evelyn pågår ett medvetet utvecklingsarbete där målsättningen är att varje
Evelynverksamhet ska omfatta lika många kvinnor som män. Vi har redan sett goda resultat
men också konstaterat att förändringsarbetet inte går lika snabbt överallt. Inom några av
våra verksamheter kommer det att ta ytterligare ett antal år innan vi har nått vårt mål.
Evelyns akter innefattar personer med olika ursprung och från alla socioekonomiska fält. Vi
anser att det är ytterst angeläget att kontinuerligt verka för att denna mångfald ska bestå.
Även inom detta område kan vi dessutom se regionala skillnader och att
mångfaldsperspektivet måste bli än mer integrerat i några av verksamheterna.
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För att stärka vår kompetens inom mångfalds- och jämställdhetsfrågor har Evelyn under
2017 haft ett samarbete med organisationen Make Equal och under 2018 kommer alla
Evelynverksamheter att bli jämlikhetscertifierade.
Under 2017 har Evelyn Örebro omfattat 25 akter inom vitt skilda genrer, allt från nutida
konstmusik till pop och rock. Bland dessa finns exempelvis: EQV som 2017 har färdigställt sitt
andra album, Lovisa ”Lollo” Krantz som har startat ett samarbete med producenten Stevan
Blagoiev, Matilda Frommegård som har kommit in på låtskrivarutbildningen Musikmakarna
och artisten Meadow som har haft en singel som har spelats över 6 miljoner gånger på
Spotify.
Utöver den ordinarie coachningen har Evelyn Örebro erbjudit akterna möjlighet att delta i en
musikproduktionsutbildning, ett seminarium om strategiskt arbete med sociala medier samt
ett låtskrivarforum. Den utåtriktade verksamheten har omfattat ett medarrangörskap i
Showcasefestivalen Live at Heart och i Askersundsfestivalen Folk, Jazz & Blues.
Under 2017 har Evelyn Örebro flyttat från lokalerna på Per-Eriksgatan till företagshotellet
Creative House. Flytten har varit ett led i arbetet med att skapa en trygg och välkomnande
miljö för alla som önskar närma sig vår verksamhet. Placeringen på Creative House har också
bidragit till vidga verksamhetens kontaktnät och ökat möjligheterna för framtida samarbeten
med aktörer inom exempelvis film och andra uttryck.
Regionala särskilda folkbildningssatsningar
Föreningar kan ansöka om regionala projektmedel för särskilda folkbildningsinsatser som ska
genomföras tillsammans med Kulturens, och ske som folkbildningsverksamhet.
I Örebro beslutade regionen om att ingå samarbete med följande föreningar.
Evelyn KBV
Askersund Folk, blues o jazz
4 000
Evelyn
Kilimanjaro Night
10 000
Örebro Läns
Unga Glysar
8 000
Folkmusikförbund
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Förvaltningsberättelse
Händelser av väsentlig betydelse
Kulturens har arbetat med att utveckla organisationen och samarbetet med
medlemsorganisationerna. Under året har vi sökt utveckla folkbildningsverksamheten och nå
fler unika individer och öka den geografiska spridningen.
Vi har nått verksamhetsmålen för året.
Årets balanserade vinstmedel
Regionstyrelsen har beslutat föreslå att årets vinst enligt balansräkningen balanseras i ny
räkning.
Kulturens vill tacka engagerade ledare, förtroendevalda, medlemsorganisationer och
samarbetsföreningar som på bästa sätt bidrar till att göra världens nyaste studieförbund
ännu bättre.
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