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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
Regionsstyrelse:
Ordförande och kassör: Ove Bucht
Sekreterare: Ulla Lundqvist
Ledamot: Lina Reichwaldt
Ledamot: Hans Johansson
Ledamot: André Ljunggren
Ledamot: Jimmy Thorsell
Suppleanter: Elisabeth Tjärnlund, Thomas Melander och Anders Lundqvist
Valberedning:
Marie-Charlotte Berg (sammankallande) och Maud Sparrman, Björn Vallin och Per Dahlquist
Auktoriserade revisor: DeskJocky Revision (Hanna Rexhammar)
Verksamhetsrevisor: Sivert Mässing, Suppelant Gunilla Österholm
Vid årsmötet valdes Bo Westin till kassör, men han avgick ur styrelsen i september.
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
Christoffer Lundström
nationell verksamhetsutvecklare
Remona de Maré
verksamhetsutvecklare och asyl/integration
Sofia Nygren
verksamhetsutvecklare(föräldraledig)
Gustav Sjöstedt
digitala utbildningar
Maria Rydén
enhetschef Evelyn och projektansvarig
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Lokal personal
Mattias Edfast
Petra Svanström
Marcus Garbom

Evelyn, Piteå
Evelyn, Umeå
Evelyn, Luleå

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 har verksamhetslokaler för musikverksamheten Evelyn på Kronan i Luleå,
Acusticum i Piteå och Tranbärsvägen 6 i Umeå
Regionstämma och styrelsemöten
Regionsstämman genomfördes i Umeå, den 25 mars 2017.
Styrelsen har haft 4 protokollförda telefonsammanträden under året.
Kulturens bildningsverksamhet är företrädd i styrelserna för Norrbottens Bildningsförbund
av Ove Bucht och i Västerbottens Bildningsförbund av Jimmy Thorsell
Övriga möten
Den 2-3 september genomfördes Kulturens Möte i Uppsala. Under detta möte deltog tre
medlemmar ur regionstyrelsen; Ove Bucht, Jimy Thorsell, Elisabeth Tjärnlund och André
Ljunggren samt Sivert Mässing(verksamhetsrevisor)
Ordförande Ove Bucht har deltagit vid regionordförandemötet i Stockholm 6-8 januari,
Uppsala 1-2 september och i Malmö 11-12 november.
Samt vid Kulturens studieresa till Berlin 25-27 oktober
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Regionsövergripande arbete
Verksamhet
Verksamhet (antal studietimmar) inkl. kulturprogram 1 per län 2013-2017

Axelrubrik
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26 221
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Västernorrland

3 908

3 129

3 450

3 141

3 498

Norrbotten
Jämtland

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.
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.

1

Ett kulturprogram motsvarar 9 studietimmar
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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
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 Norr deltog verksamhetsrevisor Sivert Mässing.
Kulturens IT-ansvariga hade tagit fram ett slumpvis urval av arrangemang/verksamhet i varje
regionen.
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För region Norr omfattade granskningen 3.433 studietimmar, fördelade på 2.967
cirkeltimmar, 178 timmar annan folkbildning och 32 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
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
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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, så vi har inte
haft någon fysisk ledarutbildningen i regionen.
Under 2017 har 8 ledare inom regionen genomgått kursen.
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.
10 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.
I Regionen var det 3 personer som påbörjade utbildningen.

Vardagsvenska
Kulturens har valt att använda sig av arvoderade ledare som rekryterades via våra
samverkande föreningar förra året för Vardagssvenskan. Vi har valt att bibehålla boken
Vardagsvenska Grundkurs i svenska språk från Natur & Kultur. Alla deltagare har fått ett eget
exempel av boken Vardagsvenska. Kulturens har också genomfört enkätundersökning för
deltagarna vid sista studiecirkelsträffen.
Kulturens har inte uppnått tilldelade platser inom satsningen Vardagsvenska av olika
anledningar främst i gällande förändringar i våra cirkelledares liv som vi ej rår över. Vid
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nyrekrytering av nya cirkelledare för uppdraget har vi stött på svårigheter då cirkelledaren
förväntar sig att Kulturens söker upp deltagare till grupperna. Något som Kulturens tyvärr
inte har haft möjlighet att lösa utifrån de förutsättningar som vi har haft.
Kulturens har erbjudit Vardagssvenska i Stockholm och i Sollefteå.
Verksamheten i Sollefteå var deltagarna ifrån ABO och vi kunde genomföra en lyckad cirkel.
Vi startade upp cirkel nummer två och fick problem med Migrationsverket som ej vill ge
reserättning för deltagarnas resa till och från studiecirkeln.

Verksamhet i Norrbotten
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

Antal arr
138
294
36

Antal timmar
24 033
2 646
2 793

Ant. Deltagare
528
16 737
434

Evelyn – Kulturens musikverksamhet
Kulturens musikverksamhet Evelyn finns etablerad på nio orter i landet. Verksamhetens
styrka är dess 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.
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.
I Norrbottens län finns Evelynverksamheter i Luleå och Piteå. Tillsammans har de under 2017
omfattat 47 akter varav 21 har varit knutna till verksamheten i Piteå och 26 till
verksamheten i Luleå. Bland akterna finner man allt från metalband till visartister men också
ett flertal som uteslutande är inriktade på att utvecklas som låtskrivare eller förbättra sina
kunskaper inom musikproduktion.
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Verksamhetsutvecklarna i Luleå och Piteå har ett nära samarbete och 2017 har de bland
annat arrangerat gemensamma aktiviteter för unga kvinnor som vill utvecklas som
låtskrivare, musiker och producenter. Ledare för de workshops som ägt rum har varit Linn
Fijal från Benny Anderssons studio Riksmixningsverket samt Evelyn Uppsalas
verksamhetsutvecklare Kamilla Bayrak som 2017 nominerades till årets låtskrivare/producent i Denniz Pop Awards.
Tillsammans med BD-pop och Go Business har Evelynverksamheterna i Norrbotten även
anordnat nätverksträffar för personer med kopplingar till länets musikbransch. Under dessa
möten har musiker och andra deltagare fått möjlighet att knyta nya kontakter och utbyta
erfarenheter med namnkunniga musikskapare som Jonna Löfgren, David Lindgren Zacharias
m.fl.
Under året har verksamhetsutvecklarna i Luleå och Piteå dessutom kontinuerligt arbetat för
att Evelynakterna ska vara synliga i olika media, festivaler och andra offentliga kulturarrangemang. Insatserna har gett resultat och allmänheten har haft möjlighet att möta
Evelyns musikskapare via radio och tv samt under exempelvis Kulturnatten Luleå,
Hamnfestivalen Luleå och Piteå dansar och ler.
För Kulturens Bildningsverksamhet är det viktigt att musikverksamheten i Norrbottens län
breddas så att den på sikt omfattar musikintresserade i länets alla kommuner. Under 2017
har vi därför inlett ett pilotprojekt med digital coachning, via Skype. Projektet ska utvärderas
och ligga till grund för Evelyns fortsatta spridningsarbete.
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.
Young Sápmi är namnet på ett projekt som har genomförts av och med samiska ungdomar
bosatta i Jokkmokks kommun. Utrustade med var sin kamera har de dokumenterat sin
vardag och sitt liv som samer. Deras bilder har satts samman till en fotoutställning som
under året har visats på Dunkers Kulturhus i Helsingborg, Kulturhuset Väven i Umeå, Ajjte
fjäll- och samemuseum i Jokkmokk samt under Folk och Bildning på Kulturhuset Stadsteatern
i Stockholm.
Under projektet har deltagarna uttryckt att Young Sápmi inte enbart har utvecklat deras
fotokunskaper utan även stärkt deras gemenskap. De har också lyft fram att projektet gett
dem möjlighet att besöka nya platser och att de därigenom lärt sig att berätta om den
samiska kulturen för människor med begränsad kunskap om samernas liv och historia.
Projektet avslutades under månadsskiftet november – december men bland deltagarna finns
en vilja att det ska leva vidare i någon form. Detta engagemang vill vi naturligtvis ta till vara
på och tillsammans med ungdomarna kommer vi under våren 2018 att projektera för ett
nytt projekt.
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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 Norrbotten vald regionen att ingå samarbeten med följande föreningar
Kluster
Dansklacken
Kulturföreningen Lava
Tärningen avgör

Minifestivalen Resonans i Piteå, 17-03-23-24
Dansklacken på Dosan 2017
Aurinkofesti/Solfesten 2017
Konvent 2017

Verksamhet i Jämtland
Studiecirkel
Kulturprogram

Antal arr
7
20

Antal timmar
719
180

Ant. Deltagare
24
1 719

Antal timmar
1 143
1 800
555

Ant. Deltagare
310
15 787
336

Verksamhet i Västernorrland
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

Antal arr
40
200
27

Speciella arrangemang
Jazzriksdagen, där medlemmar i Svensk Jazz årligen träffas för att ta del av seminarier,
utställare, workshops, möten och musik, utökades detta år med en galakväll. Det blir en hel
helg med jazz, under namnet Jazzfesten där Kulturens gick in som samverkanspart i
seminarieprogrammet. Arrangemanget lockade över 400 personer och Kulturens hade även
en populär utställningsyta där flertalet jazzföreningar fick chansen att ställa frågor direkt till
Kulturens representant.
Regionala särskilda folkbildningssatsningar
Föreningar kan ansöka om regionala projektmedel för särskilda folkbildningsinsatser som ska
genomföras tillsammans med Kulturens, och ske som folkbildningsverksamhet.
I Västerbotten valda regionen att ingå samarbete med följande föreningar
Småbyarnas kultur miljöförening
Haverö Folk Flute
Medelpads Folkmusikförbund
Säbrå Orkester-förening
Nordingrå Konstnärsverkstad
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Verksamhet i Västerbotten
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

Antal arr
234
215
10

Antal timmar
34 624
1 935
182

Ant. Deltagare
980
8 477
262

Evelyn Kulturens Musikenhet i Umeå
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.
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 Umeå omfattat 32 akter varav de flesta kan placeras inom den så
kallade populärmusikgenren. Trots det har den musikaliska bredden varit stor och spänt över
allt från hip hop och rock till indie och electro.
Utöver den ordinarie coachningen har Evelyn Umeå kontinuerligt erbjudit akterna möjlighet
att delta i workshopserier inom musikproduktion, låtskrivande och sångteknik. Ledarna har
varit professionella musikskapare och varje workshopserie har genomförts på en såväl
grundläggande som mer avancerad nivå.
Förutom de nämnda aktiviteterna har Evelyn Umeå även inlett ett samarbete med andra
studieförbund kring en framtida showcase-festival i Västerbotten. Ambitionen är att den ska
genomföras våren 2019 och locka besökare från hela landet.
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Speciella arrangemang
Den 27-29 oktober arrangerades den 3:e förbundsstämman för SUB – Riksförbundet För
Subkultur. Platsen för stämman var Helsinglight i Vattlång och Kulturens arrangerade ett
antal utbildningar och seminarier med deltagarna. Deltagarna bjöds också på underhållning
med musik, dans och ett konstnärligt performance från Italienska gruppen Electric Strings.
Den 13-15 oktober arrangerades ett konvent för Sveriges körledare i Umeå där Kulturens
ingick i ledningsgruppen och ansvarade för seminarier och workshops under dagarna tre i
Kulturhuset Väven. Arrangemanget lockade över 300 deltagare från hela Sverige och vid
sidan av seminarierna bjöds det även på uppskattade konserter med bland annat,
Renhornen, Jonas Knutsson och Norrlandsoperans barnkör.

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.
I juni 2017 avslutades Rätten till sin identitet (RTSI), ett treårigt nationellt projekt av, med
och för unga med subkulturell identitet. Projektet har syftat till att synliggöra de
erfarenheter av utanförskap som unga inom alternativa subkulturer får utstå på grund av
deras kulturella identitet och stil. Under projektet har deltagarnas historier samlats i boken
"Våra Berättelser", som går att ladda ner på www.rtsi.se. Med utgångspunkt från boken har
deltagarna dessutom skapat musikvideor som satts samman till en release. Under våren
2017 har RTSI omfattat en eventkampanj där frågan om rätten till sin identitet har lyfts i
Malmö, Göteborg och Stockholm. Projektets sista aktivitetet ägde rum i juni då deltagarna
samlades i Umeå för att under en helg dela sina projekterfarenheter med varandra och ett
antal inbjudna gäster.
RTSI har genomförts i samarbete med Kulturföreningen Kretsen och i samverkan med SUB –
Riksförbundet För Subkultur och Ung Media.
Välja vinkel är ett projekt som arbetar för att personer med funktionsnedsättning, på lika
villkor som alla andra, ska kunna dokumentera kulturprogram i egenskap av fotografer,
skribenter, recensenter m.m. Projektet kartlägger hur situationen ser ut idag och prövar
olika sätt att förbättra tillgängligheten. Parallellet arbetar man för att frågan ska lyftas på
kultur- och medieaktörernas agendor. Målet är att projektet ska lyckas utveckla strategier
för hur tillgängligheten ska öka även inom detta område.
Deltagarna i Välja vinkel är kultur- och medieintresserade personer med någon form av
funktionsnedsättning. I projektet producerar de reportage, krönikor, recensioner m.m. till
projektets tidning Kulturvinkeln. Genom Kulturvinkeln får de legitimitet i kontakten med
kulturarrangörerna och praktisk erfarenhet av redaktionellt arbete. Att personerna bakom
tidningens artiklar och fotografier har någon form av funktionsnedsättning är inte något som
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redovisas. För läsaren är Kulturvinkeln därför en helt vanlig kulturtidning medan den för
projektet är ett redskap i arbetet med att undersöka om arrangemangen är redo att
dokumenteras och recenseras av alla.
Under 2017 har projektet producerat fyra nummer av Kulturvinkeln. Tidningen har tryckts
och distribuerats till tidningsställ på strategiska platser runtom i Umeå. Den har även funnits
tillgänglig som onlineversion på nätet. Deltagarna har varit mycket aktiva och besökt fler
kulturarrangemang än vad som initialt var planerat. De har även varit delaktiga i planeringen
av respektive tidningsnummers inriktning och innehåll samt arbetet med att utveckla idéer
kring hur kultur- och mediasektorn kan bli mer tillgänglig. Förutom dessa löpande aktiviteter
har projektet arrangerat ett seminarium där representanter för mediebranschen fått tillfälle
att respondera på projektets problemformulering. Under seminariesamtalen lyftes flera
intressanta tankar och idéer som projektet nu förvaltar och vidareutvecklar. Projektet Välja
Vinkel genomförs i samarbete med kulturföreningen Kretsen.
Regionala särskilda folkbildningssatsningar
Föreningar kan ansöka om regionala projektmedel för särskilda folkbildningsinsatser som ska
genomföras tillsammans med Kulturens, och ske som folkbildningsverksamhet.
I Västerbotten valde regionen att ingå samarbete med
Umeå Kammar- musikförening
Musik till konst
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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