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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: Ramon Anthin
Vice ordförande: Niklas Blixt
Sekreterare: Bengt Hellkvist
Kassör: Maud Probst
Ledamot: Hans Nordmark
Ledamot: Irené Ala Jukuri
Ledamot: Christina Ährlin
Valberedning:
Ulf H Svensson (sammankallande), Yvonne Eriksson och Ann-Charlotte Lundell
Auktoriserade revisor: DeskJocky Revision (Hanna Rexhammar)
Verksamhetsrevisor: Lena Hällstrand
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
Lokal personal
Robin Lund
Evelyn, Stockholm
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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 Förbundsgemensamma kansli för arbetet med ”listhantering” mm och finns i
Solna. Kulturens har också kanslilokaler på Linnegatan 14 i Stockholm och för
musikverksamheten Evelyn på Assessorsgatan 14 i Stockholm.

Möten
Regionstämma och styrelsemöten
Regionens årsstämma avhölls den 26 mars i Stockholm, med efterföljande konstituerande
styrelsemöte.
Styrelsen har haft fyra protokollfördamöten, 9 februari , 11 maj, 7 september och 16
november.
Styrelsen samlades även den 21-22 januari för en internkonferens/arbetshelg.
Då styrelsen består av ledamöter från samtliga fyra län i sin region har Stockholm varit den
naturliga, samlande mötesplatsen. Men vid ett tillfälle, den 11 maj, förlades styrelsemötet
till Gnesta, då vi också besökte Konstsalongen i Stjärnhov.
Utöver dessa sammanträden har ordföranden, sekreteraren och kassören deltagit i ett flertal
möten (såväl fysiska som per telefon) och andra sammandragningar och evenemang
påkallade och anordnade av Kulturens.
Styrelsearbetet och –klimatet under året har varit synnerligen gott – och glädjande kan
konstateras att styrelsen haft representanter från hela regionen: Stockholm, Gotland,
Östergötland och Södermanland. Vid förhinder har ledamöterna tillskrivit mötet sina
synpunkter och bedömningar, i synnerhet vad gäller tilldelningen av de riktade medlen till
ansökande föreningar. Därigenom har alla varit delaktiga i besluten.
Övriga möten
Den 2-3 september genomfördes Kulturens Möte i Uppsala. Under detta möte deltog sex
medlemmar ur regionstyrelsen; Ramon Anthin, Niklas Blixt och Bengt Hellkvist, Maud Probst,
Irené Ala Jukuri och Christina Ährlin samt Lena Hällstrand (verksamhetsrevisor) och Ulf H
Svensson (valberedningens sammankallande).
Ordförande Ramon Anthin har deltagit vid regionordförandemötet i Stockholm 6-8 januari
och i Uppsala 1-2 september.
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Niklas Blixt representerade regionen vid regionordförandemötet i Malmö 11-12 november.
Ramon Anthin har varit representant i Gotlands läns Bildningsförbund och Bengt Hellkvist
har varit representant i Stockholms läns Bildningsförbund och i Södermanlands läns
Bildningsförbund. Inga Cederberg har varit representant i Bildningsförbundet Östergötland
Regionen var också representerad genom Bengt Hellkvist vid Kulturens Bildningsverksamhet
studieresa till Berlin 25-27 oktober

Regionsövergripande arbete
Verksamhet
Verksamhet (antal studietimmar) inkl. kulturprogram 1 per län 2013-2017
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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.

1

Ett kulturprogram motsvarar 9 studietimmar
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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.
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
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•
•
•
•

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 Öst deltog verksamhetsrevisor Lena Hällstrand.
Kulturens IT-ansvariga hade tagit fram ett slumpvis urval av arrangemang/verksamhet i varje
regionen.
För region Öst omfattade granskningen 4.433 studietimmar, fördelade på 2.996
cirkeltimmar, 717 timmar annan folkbildning och 80 kulturprogram.
Utöver detta valde regionen att djupgranska folkbildningsverksamheten för två speciella
föreningar vilket motsvarade ytterligare 2.000 studietimmar.
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
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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
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 24 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.
31 st cirkelledare i regionen fick under året möjlighet att vidareutveckla sig.
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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 4 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
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 Stockholmsområdet kunde tyvärr inte genomföras på grund av att ledaren
för gruppen blev långvarigt sjuk precis vid uppstarten av cirkeln och deltagarna gruppen
valde att går till andra studieförbund i området. Gruppen till hörde EBO kategorin.

Verksamhet i Stockholm
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

Antal arr
555
1 504
230

Antal timmar
58 542
13 536
12 201

Ant. Deltagare
2 961
220 894
5 426

Verksamheten har framförallt bedrivits i egen regi, och tillsammans med olika ”fria grupper”
men också mycket med Medlemsorganisationerna RFoD (Riksförbundet för Folkmusik och
dans) samt Svensk Jazz.
Vi har bedrivit folkbildningsverksamhet, där målgruppen invandrare har deltagit i flera av
länets kommuner. Totalt har 155 personer registrerats i systemet med målgrupps
tillhörighet invandrare.
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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.
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 har 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
ser det som ytterst angeläget att kontinuerligt verka för att mångfalden inom verksamheten
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 Stockholm omfattat 35 akter med hemvist inom en rad olika genrer,
allt från hip hop, funk och neosoul till performance och nutida konstmusik. Både aktivitetsoch ambitionsnivån har varit hög och många av akterna har lyckats nå sina högt uppsatta
mål. Som exempel kan nämnas att José Lucas har släppt flera singlar som väckt
uppmärksamhet internationellt. Även Jakob Lindhagen har lyckats nå ut internationellt och
med coachning från Eveleyns verksamhetsutvecklare hittat vägar att genomföra en längre
Europaturné. Mira Karlsson har släppt sitt debutalbum, Linnea Gustafsson – Linnea –
Dreamgirl har gett ut sin första soloplatta och Lisa Ruth Sandblad har blivit hyllad för sin
jullåt.
Med stöd från Evelyns verksamhetsutvecklare har en akt bestående av bland andra Lisa
Wermelin och Maria Hartman vid sidan av sitt musikskapande lyckats etablera en kulturpodd
samt förbereda uppförandet av en musikal med kvinnor i samtliga roller.
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Utöver den kontinuerliga coachningen har akterna haft möjlighet att ta del av seminarier om
musikjuridik. Verksamheten har även omfattat ett flertal workshops och föreläsningar om
musikskapande och musikbranschen.
Evelyn Stockholm är en av de Evelynverksamheter som lyckats extra bra i sitt
jämställdhetarbete. Våren 2016 bestod 85 % av akterna av män. Under 2017 var 51 % av
deltagarna i Evelyns verksamhet kvinnor.
Speciella arrangemang
Kulturens upprättar varje år en handlingsplan tillsammans med sina medlemsorganisationer
och i dessa ingår ofta samarbeten kring större publika arrangemang. I Stockholm anordnas
under 2017 följande större arrangemang med våra medlemsorganisationer.
Sveriges Kortfilmsfestival som firade 60 år, arrangeras av Sveriges Film o Videoförbund
Kortfilmsfestivalen som gick av stapeln 31 mars – 2 april på Bio Rio i Stockholm.
Festivalen skapar möjligheter för filmskapare att visa sina filmer och tävla, men även att gå
på seminarium och föreläsningar som Kulturens står bakom. Festivalens målsättning är att
hylla Sveriges bästa icke-kommersiella kortfilmer, det vill säga film som främst görs i
konstnärligt och inte kommersiellt syfte, samt att skapa dialog och stimulera utbyte mellan
filmintresserade oavsett nivå.
På Campus Flemingsberg i Stockholm den 31 oktober-1 november anordnade RUM
(Riksförbundet Unga Musikanter), Kulturens samt Blåsarsymfonikerna ett musiksymposium
med ett flertal workshops, seminarier, diskussioner och repertoarutbyte.
För instrumentalpedagoger och ensembleledare i landets musik- och kulturskolor.
Arrangemanget lockade över 100 deltagare
Ett annat arrangemang som lockade en stor mängd besökare var Dans- och
Spelmansstämman i Kungsträdgården den 19 augusti, arrangemanget ingick i år i
Kulturfestivalen. Kulturens tillsammans med Svenska Folkdansringen (huvudarrangör),
Sveriges Spelmäns Riksförbund, RFoD (Riksförbundet för Folkmusik och Dans) samt ESI (Eric
Sahlström institutet.
Arrangemanget innehöll konserter med dans till kända spelmän, prova på verksamhet,
exempelvis att spela nyckelharpa mm.
Att arrangemanget sammanföll med Kulturfestivalen ledde till att många flera personer
uppmärksammade arrangemanget och de ca 30 olika programinslagen fick en mycket
bredare publik än vid tidigare arrangemang.
Regionala särskilda folkbildningssatsningar
Föreningar kan ansöka om regionala projektmedel för särskilda folkbildningsinsatser som ska
genomföras tillsammans med Kulturens, och ske som folkbildningsverksamhet.
I likhet med tidigare år, så har styrelsen prioriterat att bevilja medel till kostnader som varit direkt
kopplade till ”tredje part”, d.v.s. publik och allmänhet: marknadsföring, lokalhyror, rekvisita,
kostymer, scenografi, ljud, ljus etc. Däremot inte till resor och arvoden.

I Stockholms län beslutade regionen om att ingå samarbete med följande föreningar.
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Folkdansringen Stockholm, 5000:- för kostnader vid Folkdansringens Dag 20 maj
Kuriosakören, Stockholm, 5.000:- för att genomföra körcafé, samt 5.000 kr till
julkonserten
Föreningen ”Opera tätt inpå”, Stockholm, 5.000:- för genomförande av
föreställningen
Kören Bellcante, Stockholm, 3.200:- för genomförande av vårkonsert och 3.150 kr för
genomförande av julkonsert
Föreningen ”Cafez”, Stockholm, 14.000:- för aktivitetsdagar för personer med
funktionsvariationer
Kulturföreningen ”Viva Sevilla”, Stockholm, 3.500:- för att hjälpa till med lokalhyra
Järfälla Spelmän, Järfälla, 800:-, hyreskostnader vid konsert
RUM, Stockholm, 10.000:-, Musiksymposium
Föreningen ”Jazz i Nynäshamn” 5.200:- för konsert
Kulturföreningen ”Maisha”, Stockholm 10.000:- för genomförande av minifestival
Vokalensemblen ”Perunika”, Stockholm, 6.500:- för genomförande av en Bulgarisk
afton
Föreningen ”Midvinterstämman”, Jakobsberg, 5000:- för reklam och
marknadsföringskostnader inför stämman
Birkakören, Stockholm, 3.500:- för att täcka lokalhyra vid konsert
Stockholms Musikkår ”Tre Kronor”, 5.000:- till reklam och marknadsföringskostnader
inför nyårskonsert
Sveriges Film och Videoförbud, Södertälje, 5.000:- till marknadsföring och reklam
inför kortfilmsfestival
Föreningen ”Local A”, Stockholm, 4.000:- för levande skapandeföreställning med
barn

Verksamhet i Södermanland
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

Antal arr
17
291
19

Antal timmar
960
2 619
411

Ant. Deltagare
126
18 458
148

Verksamheten har bedrivits i egen regi men också med flera fria grupper inom
konsthantverk och Sveriges Spelmäns Riksförbund.
Regionala särskilda folkbildningssatsningar
Föreningar kan ansöka om regionala projektmedel för särskilda folkbildningsinsatser som ska
genomföras tillsammans med Kulturens, och ske som folkbildningsverksamhet.
I likhet med tidigare år, så har styrelsen prioriterat att bevilja medel till kostnader som varit direkt
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kopplade till ”tredje part”, d.v.s. publik och allmänhet: marknadsföring, lokalhyror, rekvisita,
kostymer, scenografi, ljud, ljus etc. Däremot inte till resor och arvoden.

I Södermanland beslutade regionen om att ingå samarbete med följande förening.
• Musik i Gryt, Stjärnhov, 7.000:- för verksamhet i skolor och äldreboenden och
ytterligare 5.000 kr för sång- och musikverksamhet bland barn- och unga
• Kulturföreningen Atelje 42, Stjärnhov, för genomförande av konstnärsrunda
• Gnesta Konstrunda, 10.000:- till OH-kostnader vid konstutställning
• Jordnära Kultur, Björnlunda, 3.000:- för reklam inför genomförande av kulturdag
• Fridals Kulturförening, Mellösa, 5.000:- för uppsättning av teaterföreställning

Verksamhet i Östergötland
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

Antal arr
72
304
87

Antal timmar
3 174
2 736
2 196

Ant. Deltagare
689
31 010
2 054

Verksamheten har bedrivits i egen regi men också framförallt 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 likhet med tidigare år, så har styrelsen prioriterat att bevilja medel till kostnader som varit direkt
kopplade till ”tredje part”, d.v.s. publik och allmänhet: marknadsföring, lokalhyror, rekvisita,
kostymer, scenografi, ljud, ljus etc. Däremot inte till resor och arvoden.

I Östergötland beslutade regionen om att ingå samarbete med
• Östgöta Balett Akademi, Linköping, 4.500._ till tryckning och framtagning av reklam,
affischer till uppsättning av föreställning.
• Östergötlands Spelmansförbund, 6.100:- för vissa omkostnader vid jubileum
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Verksamhet på Gotland
Studiecirkel
Kulturprogram

Antal arr
7
52

Antal timmar
396
468

Ant. Deltagare
58
10 201

Speciella arrangemang
En satsning som påbörjades 2016 men tog fart under 2017 var utvecklingsprojektet för
traditionell musik och dans på Gotland. Kulturens är projektledare för satsningen som har
som mål att skapa bättre förutsättningar för spelman och folkdansare på Gotland samt
skapa förutsättningar för att kunna arrangera Folk- och Världsmusikgalan 2020 i Visby.
Projektet drivs i nära samarbete med Region Gotland samt SSR och Folkdansringens lokala
distrikt.
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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