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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.

Verksamhetsberättelse 2018 Öst

Sida 2 av 23

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 om mars 2018, därefter Niclas Blixt
Sekreterare: Bengt Hellkvist t o m mars 2018, därefter Hans Nordmark
Kassör:Maud Probst
Ledamot: Iréne Ala Jukuri
Ledamot: Christina Ährlin
Ledamot: Hans Nordmark t o m mars 2018.
Valberedning:
Ulf H Svensson (sammankallande), Yvonne Eriksson och Ann-Charlotte Lundell.
Auktoriserade revisor: DeskJocky Revision (Hanna Rexhammar)
Verksamhetsrevisor: Lena Hällstrand
Personal 2018-12-31
Förbundsgemensamt kansli som arbetar mot hela landet:
Kenneth Lundmark
Förbundschef
Inga Cederberg
Samordnare, kommun- och landstingsbidrag
Laila Öster
Administratör
Susanne Tilli
Administratör
Christoffer Lundström
Enhetschef Verksamhetsutveckling
Remona de Maré
Verksamhetsutvecklare och asyl/integration
Sofia Nygren
Verksamhetsutvecklare(föräldraledig)
Gustav Sjöstedt
Verksamhetsutvecklare fokus digitala utbildningar
Maria Rydén
Enhetschef musikenheten Evelyn och projektansvarig
Jenny Mattsson
PR-& Kommunikationsansvarig
Lokal personal i regionen:
Remona de Maré
Robin Lund

Verksamhetsberättelse 2018 Öst

Verksamhetsutvecklare, Region Öst
Verksamhetsutvecklare samt Nationell koordinator

Sida 3 av 23

Administration
Kulturens har en gemensam kanslifunktion som på regionernas uppdrag hanterar
verksamhetsregistrering samt kvalitetssäkring av folkbildningsverksamheten. Det
förbundsgemensamma kansliet hanterar även det operativa ekonomiska arbetet. Ekonomioch 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. Alla medarbetare är anställda på det förbundsgemensamma
kansliet, med placering på olika orter i Sverige, och med varierande anställningsgrad.
Vid förbundsgemensamma kansliet arbetar även projektpersonalen som är anställda inom
ramen för Kulturens olika Arvsfondsfinansierade projekt. Kulturens bedriver även
projektverksamhet inom Nordisk Kulturfond, mm.
I Malmö har Kulturens ett bemannat regionkontor på Ystadsvägen 17. Kulturens har även
egna verksamhetslokaler för musikenheten Evelyn i Malmö.

Möten
Regionstämma och styrelsemöten
Regionstämman genomfördes i den 24 mars i Stockholm med efterföljande konstituerande
styrelsemöte. Sex ombud från tre medlemsorganisation (Folkdansringen, RUM och Sveriges
Körförbund) samt två gäster från Folkdansringen var närvarande.
Styrelsen har haft (7) sju protokollförda möten: 11 februari, 31 maj (telefonmöte), 6 juni
(telefonmöte), 15 juni, 2 september, 20 september (telefonmöte) och 8 november
(telefonmöte). Styrelsen samlades även den 10 februari för internkonferens/arbetshelg.
Övriga möten
Den 31 augusti – 1 september genomfördes Kulturens Möte i Sundbyberg. Under detta
möte deltog Niclas Blixt och Iréne Ala Jukuri. Våra ordförande, Ramon Anthin och Niclas
Blixt, har deltagit i samtliga årets regionordförandemöten. Därutöver har styrelsens
ledamöter deltagit i andra möten, konferenser och event anordnade av Kulturens.
Ramon Anthin var representant i Gotlands läns bildningsförbund samt Bengt Hellkvist i
Stockholms läns bildningsförbund och Södermanlands läns bildningsförbund t o m mars
2018. Regionstyrelsen för Region öst ser för närvarande över vår representation i
Länsbildningsförbunden.
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Regionövergripande arbete
Verksamhet
Verksamhet (antal studietimmar) inkl. kulturprogram 1 per län 2018
Stockholm
Södermanland
Gotland
Östergötland
Region Öst antal timmar

87 205
3 124
878
8 783
99 990

Anordnarskap
Kulturens folkbildningsverksamhet kännetecknas av god kvalitet och vi arbetar aktivt med
kvalitetssäkring av folkbildningsverksamheten.
Kulturens bedriver dels egen folkbildningsverksamhet företrädesvis inom vår musikenhet
Evelyn, men vi genomför också folkbildningsverksamhet tillsammans med våra
samarbetsföreningar. Samarbetsföreningarna är till övervägande del knutna till någon av
våra 19 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.

Ett kulturprogram motsvarar 9 studietimmar
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Risk- och väsentlighetsanalys
Riskanalys innebär att ledningen ska vara medveten om och själv ha bedömt och analyserat
risker i verksamheten. Kulturens arbetar med COSO-modellen (Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission). Modellen utformades som ett ramverk för att
kunna få bra intern kontroll. Samtliga regioner samt förbundspersonal och deltagare från
förbundsstyrelsen medverkar i förbundets risk- och väsentlighetsanalys. Under 2018
framkom inga så kallade röda risker, som kräver direkta åtgärder. Däremot framkom
utvecklingsområden såsom arbete för att stärka våra förtroendevalda i sina uppdrag inom
folkbildningen samt att stärka relationen med våra medlemsorganisationer.
Den särskilda internkontrollen
Den särskilda internkontrollen innebär en granskning av folkbildningsverksamheten som
genomförts. Verksamheten som granskas är den som genomförts under föregående år.
Kulturens granskar och följer upp vissa parametrar löpande under året. Exempelvis
säkerställer vi 480-timmarsregeln för alla folkbildningsverksamhet. Vi granskar även mer
omfattande folkbildningsverksamhet.
Internkontrollen omfattar fem (5) procent av folkbildningsverksamheten (slumpmässigt
utvald) inom varje region av Kulturens. Därutöver granskar revisionsgruppen fem (5)
procent utifrån egna initiativ. Alla tre verksamhetsformerna (studiecirkel, annan
folkbildning och kulturprogram) omfattas av granskningen.
Granskningen omfattar alla aspekter på verksamheten, bland annat:
• Är arrangemanget är bidragsberättigat
• 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. Den särskilda
internkontrollen genomförs vid två tillfällen per år, dels i januari dels i september. I arbetet
medverkar förbundets verksamhetsrevisor och vid sammanställningarna deltar även
förbundsordförande. 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 4867 studietimmar, fördelade på
3154 cirkeltimmar, 741 timmar annan folkbildning och 108 kulturprogram.
Utöver det slumpmässiga urvalet valde delar av internkontrollen på eget initiativ att
genomföra djupgranskningar av folkbildningsverksamhet, där valde kontrollanterna att
granska folkbildningsverksamheten med utvalda föreningar (omfattande totalt ca 18 000
studietimmar cirkel, afv och kulturprogram).
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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. Det innebär att
internkontrollen även sker kvällstid, då det möjliggör att fler kontakter kan tas.
Få felaktigheter framkommer i den slumpmässigt utvalda delen internkontrollen. Det var
bra ordning i pärmarna och kvalitetsmässigt, både regeluppfyllnad administrativt och
kvalitativt. Vid de telefonsamtal som genomfördes i samband med kontrollen gavs en
positiv bild av verksamheten och Kulturens anordnarskap.
Totalt i landet har Kulturens återrapporterat 46 studiecirkeldeltagare och 1 419
studiecirkeltimmar samt 4 deltagare och 36 studietimmar annan folkbildningsverksamhet till
Folkbildningsrådet som avser folkbildningsverksamhet 2017. Därutöver återrapporteras 36
kulturprogram. Region Öst återrapporterade 1 studiecirklar och 52 studiecirkeltimmar, 1
annan folkbildning och 34 cirkeltimmar samt 34 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.
Cirkelledare undersökning
Kulturens har genomfört en kvalitetsundersökning med cirkelledarna under maj månad. 200
cirkelledare valdes slumpmässigt ut för att delta i undersökningen.
Kulturens ledare är mycket positivt inställda till sina uppdrag och till samarbetet med
Kulturens. På en skala från 0 – 10 där = är bottenbetyg och 10 är toppen betyg anger
ledarna att de känner tillhörighet till Kulturens motsvarande 8,0, vilket är ett tämligen bra
resultat. Ledarna känner till våra digitala utbildningar och vår digitala ledarutbildning. Ett
sätt att både höja motivationen till att gå ledarutbildning, samt kvalitén i folkbildningen, är
möjligheten för ledare att söka kompetenscheck för fortbildning. Kännedom om den
individuella kompetenschecken ligger på 64 procent.
I kvalitetsundersökningen framkom att vi måste bli bättre på att informera ledarna om vår
olycksfallsförsäkring, som omfattar såväl ledare som deltagare. Endast 36 procent kände till
olycksfallsförsäkringen.
I kvalitetsundersökningen kontrollerades även huruvida ledarna verkade för att säkerställa så
att deltagarna visste vilket studieförbund som är anordnare av folkbildningsverksamheten.
Samtliga ledare uppgav att de arbetar aktivt med anordnarskapet och att de informerar om
Kulturens. Verksamhetsvillkoret om anordnarskap fick 100 procent.
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Ledarutbildningar
Alla nya ledare får först Kulturens introduktion via brev. Därefter får samtliga nya ledare en
muntlig introduktion. Steget därefter är att genomgå vår 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.
Under 2018 har 55 ledare inom Region Öst genomgått vår ledarutbildning.
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. 39cirkelledare i regionen fick under året
möjlighet att vidareutveckla sig.
Folkbildningsverksamhet 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 genomförandekostnader 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 den särskilda internkontrollen. Därutöver görs slumpmässiga kontroller
av mindre samarbeten för att säkerställa att Kulturens medel 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 kulturverksamheterna.
Kulturens arbetar ihop med samtliga medlemsorganisationer och upprättar årligen en
handlingsplan för respektive organisation. Genom åren har satsningarna varierat,
exempelvis kan nämnas sociala medier med Svenska Folkdansringen, Orkesterlyftet med
Sveriges Orkesterförbund och körsatsningar med Sveriges Körförbund.

Kulturens projekt 2018
Rätten till kultur är namnet på Kulturens strategi i arbetet med att främja mänskliga
rättigheter (MR). Strategin antogs av Kulturens förbundsstyrelse i februari 2015 och varje
år kompletteras den med en uppdaterad handlingsplan som beskriver vilka aktiviteter årets
MR-arbete ska omfatta. Många av MR-insatserna genomförs i projektform och de
erfarenheter samt den kompetens som byggs upp inom dessa projekt blir en kunskapsbank
som Kulturens kan implementera i den ordinarie folkbildningsverksamheten.
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Arvsfondsfinansierade projekt
Låt med mig! är ett treårigt projekt som ska ge ungdomar med kognitiva
funktionsnedsättningar tillfälle att uttrycka sig och utvecklas genom musikskapande. Tanken
är att projektet ska göra målgruppen mer synlig för en bred allmänhet samtidigt som det ska
bidra till att stärka deltagarnas kontakt med varandra och det omkringliggande samhället. I
projektet samarbetar vi med FUB - intresseföreningen för barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning samt två gymnasiesärskolor i Malmö respektive Stockholm och en
grundsärskola i Helsingborg. Viss pilotverksamhet har redan tidigare bedrivits på skolorna
med hjälp av duktiga och entusiastiska eldsjälar. Tillsammans med projektets personal tar de
under projektperioden fram en musikskaparmetod som ska dokumenteras och spridas till
särskolor i hela landet.
Projektet Låt med mig! startade sommaren 2017 och redan under hösten samma år skapade
deltagarna, enskilt eller i mindre grupper, egna låtar. Under våren 2018 har låtarna
arrangerats, spelats in och i samband med slutna event även framförts live av
upphovspersonerna. Under hösten 2018 har deltagarnas låtar spridits via sociala och
traditionella medier. En höjdpunkt var när projektet och dess unga musikskapare blev
inbjudna att medverka i Musikhjälpen. Under året har projektarbetet även filmats och
tanken är att det filmade materialet ska bli en dokumentär som vi siktar på att få ut i
nationell television.
Förutom ovan nämnda projekt har Kulturens under 2018 varit samarbetspart i Sveriges
orkesterförbunds Med öra för orkester, Ung medias projekt Alla röster ska höras samt
SUB – Riksförbundet för subkulturs projekt Rätten till sin identitet – en kunskapsfråga.
Den gemensamma nämnaren för dessa projekt har varit/är en strävan mot ett mer
inkluderande kulturliv. Ytterligare information om dessa projekt kan hämtas från deras
respektive hemsidor
orkesterora.nu, allaroster.se, rtsi.se.
Sist men inte minst har året omfattat projektet Mänskliga rättigheter i civilsamhället.
Projektet, som genomförts med stöd från Folkbildningsrådet, har omfattat olika former av
MR-seminarier för Kulturens förtroendevalda och/eller medlemsorganisationers
medlemmar. Förutom dessa arrangemang har det funnits en arbetsgrupp med
representanter från Kulturens regioner och medlemsorganisationer som i dialog med
Kulturens egen personal utarbetat ett förslag till policydokumentet för likabehandling i
föreningslivet. Slutligen har projektet innefattat en sammanställning av idéer gällande
formerna för ett deltagarbaserat digitalt MR-forum. Beslut vad gäller policydokumentets
status kommer att fattas av Kulturens förbundsstyrelse under de inledande månaderna av
2019 och det digitala MR-forumets slutgiltiga form och startdatum kommer att fastställas i
samband med översynen av Kulturens kommunikationsstrategi.
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Region Öst styrelsearbete
I början av april avgick oväntat ordföranden och sekreteraren och styrelsen fick snabbt
rekonstrueras. Till ordförande utsågs vice ordförande Niclas Blixt och till sekreterare Hans
Nordmark. Styrelsen blev därigenom två personer färre, och styrelserepresentationen från
Gotland upphörde. Styrelsearbetet har dock fungerat bra efter omorganisationen.
Ledamöterna har, vid förhinder från möten, lämnat sina synpunkter och bedömningar
skriftligt, och delaktigheten i beslut har inte minskats genom styrelseförändringarna.
Under året har styrelsen arbetat med att ta fram riktlinjer för fördelning av de regionala
projektsatsningarna. Dessa har delats med de andra regionerna vid ordförandemöten. Ett
arbete om verksamhetsmålen inom region öst pågår och kommer att färdigställas till
regionstämman 2019.
De regionala projektmedlen har under 2018 varit fortsatt otillräckliga i relation till antalet
ansökningar och sökta belopp. Gapet mellan sökta och beviljade medel ökar kontinuerligt.
Sammanlagda beviljade medel uppgår till 157 500 kr under 2018 och sammanlagda sökta
belopp är 592 940 kr. Antalet beviljade ansökningar är totalt 26 under året, varav
Stockholms län dominerar stort med 19. I Södermanlands län har sex ansökningar beviljats
och en, endast, till Östergötlands län. 12 ansökningar har avslagits. Vi har noterat ett ökat
antal ansökningar om medel till regionövergripande projekt, där medel söks inom ett par
eller i alla regioner.
Bland de projekt/event som beviljats medel under 2018 vill vi särskilt nämna i Stockholms
län: Popkollo IMPRA, Caféz - Lek för förändring och Jazz för Ungdom i Tensta/Rinkeby.
Dessa tre har tilldelats särskilda målgruppsadresserade projektmedel. Galakonserten med
DivineOpera och Stockholms Musikkår Tre Kronor fyllde Musikaliska med en till stor del
ny konsert- och operapublik.
I Södermanlands län uppmärksammar vi de välbesökta konstprojekt och utställningar som
arrangerats i Sörmlands inland av Kultur 57 i Stjärnhov. Den enda ansökan som inkom från
Östergötlands län, och som beviljades regionala projektmedel, Nuclear Nation i Linköping
med en klubbkväll med live bands, är intressant, eftersom det handlar om ett event på en
alternativ scen i staden.

Verksamhet i Stockholm
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

Antal arr

Antal timmar

Ant.Deltagare

571
1 736
262

60 677
15 624
10 904

3 201
216 462
5 871

Verksamheten har framförallt bedrivits i egen regi, och med olika ”fria grupper” men också
mycket med Medlemsorganisationerna Svenska Folkdansringen, Sveriges Körförbund
och RFoD deras föreningar.
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Kulturens musikverksamhet Evelyn
I Kulturens region Öst bedriver vi musikverksamhet i och med utgångspunkt från
Stockholm stad, där vi har kontor samt musikstudio med produktions- och
inspelningsmöjligheter. Verksamhetens personal består av en deltidsanställd (75 %)
verksamhetsutvecklare som i likhet med sina kollegor i andra städer har han en gedigen
erfarenhet av arbete inom musikbranschen. Förutom att vara platsansvarig är han akternas
(cirklarnas) coach och stöd i deras musikskapande. I det arbetet utgår han helt och fullt från
varje akts behov och önskemål. Det är med andra ord deltagarnas egen definition av
framgång som ligger till grund för såväl coachningen som cirklarnas innehåll och mål.
Utöver kontinuerliga möten med respektive akt anordnar verksamhetsutvecklaren
regelbundet seminarier, workshops, nätverksträffar och andra aktiviteter där deltagarna har
möjlighet att få inspiration, fördjupad kunskap och nya kontaktytor. Under ett
verksamhetsår är det även vanligt att den så kallade Evelynverksamheten är engagerad i ett
antal samarbeten där syftet kan vara allt från att nå nya målgrupper till att förbättra akternas
möjligheter att sprida sin musik.
Musikbranschen har en tydlig mansdominans vilket också återspeglas i att det är färre
kvinnor än män som deltar i studieförbundens musikverksamheter. Det vill vi förändra och
sedan tre år tillbaka driver vi därför ett strukturerat utvecklingsarbete där vi utgår från 4Rmetoden (representation, resurser, realia, realisering). Som ett led i det arbetet har vi under
2018 gjort en översyn av Evelynlokalernas geografiska läge, planlösning, utrustning och
inredning. Det ska vara tryggt och säkert att ta sig till och från samt att vistas i våra lokaler
och på de orter där vi funnit brister har vi genomfört eller lagt upp en plan för kommande
åtgärder. Vidare har vi tittat på vår kommunikation och våra erbjudandens innehåll. Vi har
förenklat och förtydligat våra texter samt analyserat våra bildval för att inte riskera att något
kön ska upplevas exkluderat. På motsvarande sett har vi granskat våra val av föreläsare,
workshopledare m.m. Målsättningen har varit att deltagarna i samtliga Evelynverksamheter
ska omfatta lika många kvinnor som män och självklart även välkomna ickebinära.
Evelynverksamheten i Stockholm har redan uppnått nämnda mål och har även bidragit med
råd och tips till de verksamheter där det är en bit kvar innan vi når jämställdhetsmålet.
Människor med liknande bakgrunder har ofta liknande värderingar och intressen. Att
folkbildningen är en mötesplats för personer med olika åsikter och livserfarenheter är därför
inte en självklarhet. Ofta krävs det särskilda insatser för att nå en bredd av människor. Inom
Evelyn finns det sammantaget en stor spridning när det gäller deltagarnas ursprung och
socioekonomiska tillhörighet. Om man däremot studerar varje enskild Evelynverksamhet
kan man se såväl regionala som lokala skillnader. På några orter är mångfalden stor medan
det på andra finns en större homogenitet. Vårt mångfaldsarbete ser därför olika ut beroende
på ort/region och omfattar såväl mångfaldsbevarande som mångfaldsfrämjande insatser. I
det sammanhanget är det också viktigt att nämna att det finns situationer då strävan efter
representativ jämställdhet och ambitionen större mångfald ställs mot varandra. Frågan är då
vilken parameter som ska väga tyngst.
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Den ovan beskrivna valsituationen är svår och under året har organisationen Make Equal
varit vårt bollplank i detta och liknande dilemman. Förutom en återkommande dialog med
deras jämlikhetskonsulter har vi under 2018 gjort en grundlig utredning av vår egen
verksamhets jämlikhetsstatus. Trots att vi tycker att vi fortfarande har många områden där
vi kan bli bättre blev utfallet glädjande nog mycket positivt. Vårt arbete för jämställdhet och
mångfald har gett resultat och samtliga Evelynverksamheter är nu jämlikhetscertifierade
enligt Make Equals standard.
Deltagande och aktiviteter på respektive ort
Under 2018 har Evelynverksamheten i Stockholm omfattat 105 deltagare fördelade på 32
akter. Musikaliskt har deras musikskapande omfattat allt från pop, soul och RnB till techno,
electronica och den minst sagt breda genren filmmusik. Även på ett lärandeplan har
inriktningarna varit olika. Vissa har haft stort fokus på sin konstnärliga utveckling medan
andra har varit inriktade på att fördjupa sina musikteoretiska kunskaper, få bättre
branschkunskap eller förkovra sig inom musikproduktion. För några akter har det stora
genombrottet varit målet medan det för andra enbart har handlat om att utvecklas som
musikskapare och människor.
Förutom arbetet med akterna har verksamhetsutvecklaren i Stockholm haft ett nationellt
uppdrag och bistått Evelyns enhetschef i listhantering och dylika uppgifter. Uppdraget har
även innefattat deltagande i det nationella nätverket 50/50 som arbetar för ökad
jämställdhet i studieförbundens musikverksamheter.

Ambassadörsprogrammet
Ambassadörsprogrammet som sjösattes under hösten 2017 fortsatte under 2018.
Ambassadörsprogrammet riktar sig till kulturintresserade personer som via folkbildningen
vill inspirera och starta upp ny kulturverksamhet. Det är ett ideellt uppdrag liknande ett
förtroendemannauppdrag. Ambassadörerna har utbildats i MR och folkbildningens
utmaningar och möjligheter.
Under ledning av Remona de Maré, verksamhetsutvecklare i region öst arbetade tre
ambassadörer med att besöka våra samverkansföreningar, starta upp ny
folkbildningsverksamhet samt koppla samma olika delar av vår verksamhet med varandra.
I Södermanland har Siri Karlsson arbetat, primärt med konstverksamhet, i Värmdö har Kia
Karlman arbetat med körverksamhet och i Stockholm har Luna Nilsdotter varit aktiv
genreöverskridande.

Exempel på arrangemang
Kulturens valde under 2018 att aktivt medverka under Folk & Kultur i Eskilstuna som är en
samlingsplats för nationella, regionala och lokala kulturfrågor. Kulturens hade egen monter
och medverkade även vid seminarier under mässan, som årligen går av stapeln i början av
februari.
Sveriges Kortfilmsfestival arrangeras av Sveriges Film o Videoförbund Kortfilmsfestivalen
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och gick av stapeln 23-24e mars 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.
Folk- och Världsmusikgalan arrangerades för nionde året den 6-7 april i Norrköping.
Galan arrangeras av Kulturens, Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Sveriges Spelmäns
Riksförbund, Svenska Folkdansringen och Eric Sahlström Institutet
Kulturens ansvarade för seminarieprogrammet som detta år drog över 300 personer där de
bjöds på̊ ett smörgåsbord med allt från workshops i hur du filmar och gör färdiga
produktioner med din mobiltelefon till panelsamtal om det i materiella kulturarvet.
Ett annat arrangemang som lockade en stor mängd besökare var Dans- och
Spelmansstämman i Kungsträdgården den 18e 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 på̊ verksamhet,
exempelvis att spela nyckelharpa mm och var väldigt uppskattat av besökarna.

Etablering, arbetsmarknadsåtgärder och Föräldrars delaktighet i barns
lärande
Studieförbundens pedagogik är väl anpassad för att möta behoven hos grupper som av olika
skäl inte funnit sig tillrätta i andra utbildningsformer eller hittat in på arbetsmarknaden. De
senaste åren har studieförbunden tagit ett stort samhällsansvar genom sin verksamhet med
nyanlända.
Statens syften med att stödja folkbildningen är bland andra att utjämna utbildningsklyftor
och höja utbildningsnivån i samhället. De senaste åren har Sverige tagit emot ett stort antal
flyktingar. Med hjälp av samhällets stöd har studieförbunden kunnat erbjuda studiecirklar
med nyanlända. Staten bidrar med extra pengar till dessa studiecirklar, utöver det ordinarie
bidraget till studieförbunden.
Förutom att etablera nyanlända har studieförbunden just nu också ett antal insatser som
syftar till att föra människor som länge varit arbetslösa närmare ett jobb.
Folkbildningens pedagogik i grunden
Innehållet i de särskilda insatserna varierar eftersom det anpassas efter deltagarnas behov
och studieförbundens olika profiler. Just nu är följande insatser aktuella i studieförbunden:
-

Svenska från dag ett och Vardagssvenska
Uppsökande och motiverande insatser riktade till utrikes födda kvinnor
Föräldrars delaktighet i barns lärande
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Alla insatser präglas av studieförbundens pedagogik som bygger på aktivt deltagande, samtal
och gemensamt lärande i grupp.
Kulturens har under 2018 genomfört ett antal särskilda insatser på direkt uppdrag från
regeringen via folkbildningsrådet. Följande upplägg har vi haft inom respektive insats.
Svenska från dag ett
Cirkelledaren tillsammans med gruppen har format upplägget utifrån individens behov och
intressen. Ämnesområden som gruppen berört är svenska nyheter, valresultatet, kultur och
föreningsliv. Detta har hjälpt lärandet att fortskrida på ett naturligt sätt i deltagarens vardag.
En intressant utveckling är att en grupp som genomfört Vardagssvenska efterfrågade att få
fortsätta inom på en högre nivå inom ramarna av Svenska från dag 1. Vi tolkar detta som en
tydligt tecken på ledarens sociala kompetens och gick såklart gruppen till mötes.
En viss del av vår verksamhet har kunnat involvera deltagarna i en filmproduktion.
Cirkelupplägget har gett introduktion till det svenska språket genom att få vara en aktiv del i
filmskapandets alla steg från manus till inspelning och efterbearbetning av filmmaterialet.
Deltagarna har även knutit personliga kontakter med alla involverade i filmen samt fått bra
sociala nätverk i lokalsamhället.
Uppsökande och motiverande insatser
Verksamheten har varit deltagarstyrd med inriktning på deltagarnas behov av kunskap om
hur svenska samhället fungerar och kunskap om olika former av arbete och väg till arbete.
Exempel på ämnen som har berörts är, hur fungerar arbetsförmedlingen, hur studerar man i
Sverige, hur fungerar Sveriges demokratiska system? Vi har använt oss av
studiecirkelpedagogiken med inslag av föreläsning och studiebesök och har valt att arvodera
cirkelledaren.
Föräldrars delaktighet
Vi har valt att jobba med två olika verksamheter inom denna insats. Vi har arbetat med
föräldrars delaktighet inom instrumentundervisning där vi tillsammans med en
samarbetsförening bjudit in och gjort föräldrar delaktiga i barnens instrumentundervisning.
Föräldrarna har sedan kunnat komplettera läraren som stöd i barnets fortsatta musikaliska
utveckling.
Vi har också jobbat med en grupp utrikes födda föräldrar och gett dem en utbildning i hur
den svenska skolplanen är upplagd så föräldrarna på ett bättre sätt kan stödja sina barn i
deras skolgång.

Verksamhetsberättelse 2018 Öst

Sida 14 av 23

Regionala särskilda folkbildningssatsningar
Kulturens genomför riktade satsningar i samtliga regioner för att öka
folkbildningsverksamheten, för att synliggöra folkbildningen eller för att nå
nya målgrupper. Kulturens regionstyrelser har öronmärkta medel för att gå
in i samarbeten eller genomföra satsningar som ligger i linje med statens fyra
syften med stödet till folkbildningen.
Regionstyrelsen för Region Öst har under 2018 beslutat att gå in i följande
folkbildningssatsningar:
Stockholm
Folkdanssällskapet Appell
Romeo och Juliakören
Slagsta Gille
Sveriges Film- och Videoförbund,
Södertälje
Kören SottoVoce
Kulturföreningen VHS Vision
Ung Media Stockholm
Popkollo IMPRA, Väse
Riksförbundet Svensk Jazz
Collagekören

Kurs i "Grönabokendanser"
Ja, må han leva - Bellman för barn
Vinterstämma
Kortfilmworkshop tillsammans med
Ung-Media
Vivaldikonsert med damkör
VHS Vision Vi - Retrokultur och Synthwave
Ung Media på WeAre Stockholm
Popkolla Jazz för tjejer och transpersoner
Jazz för ungdom i Tensta/Rinkeby
Körkonsert tillsammans med den
danska kören Storekor
Musiklärarsymposium på SMI
Körkonsert "Törst"
Konsert tillsammans med dansgruppen
Hopslaget och Jonas Dminique
Interaktiva teaterdagar för
vuxna med utvecklingsstörning
Dansevent och Flamencodansföreställning
Körkonsert At the Movie
Galakonsert med Divine Opera

RUM, Stockholmsdistriktet
Kuriosakören
Järfälla Spelmän
Caféz - lek för förändring
Kulturföreningen Viva Sevilla
Musikalföreningen WES
Stockholms Musikkår Tre Kronor

Verksamhet i Södermaland

Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet
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Antal arr

Antal timmar

Ant. Deltagare

15

763

90

221

1 989

17 361

14

372

166
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Verksamheten har bedrivits i egen regi men också med Medlemsorganisationerna Sveriges
Orkesterförbund, Svenska Folkdansringen och Kammarmusikförbundet och deras
föreningar men också med lokala Kulturföreningar.

Regionala särskilda folkbildningssatsningar
Kulturens genomför riktade satsningar i samtliga regioner för att öka
folkbildningsverksamheten, för att synliggöra folkbildningen eller för att nå
nya målgrupper. Kulturens regionstyrelser har öronmärkta medel för att gå
in i samarbeten eller genomföra satsningar som ligger i linje med statens fyra
syften med stödet till folkbildningen.
Regionstyrelsen för Region Öst har under 2018 beslutat att gå in i följande
folkbildningssatsningar:
Södermanland
Kultur 57
Föreningen Teatern under
bron

Konstsalongen "Lagårn i Ullsta"
Nationalsången - en
teaterföreställning
om demokrati
Skymningsspelet Huldrans Natt

Föreningen Jordnära kultur
Föreningen Gnesta
konstrunda
Fridals Kulturförening

Gnesta konstrunda
Bok- och musikalprojekt kring
Alice i Underlandet
Torshälla julmarknad, scenprogram
och aktiviteter

Torshälla finska förening

Verksamhet i Östergötland
Antal arr

Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

Antal timmar

81
391
88

3 215
3 519
2 049

Ant. Deltagare

777
129 160
2 438

Verksamheten har bedrivits i egen regi men också med bl.a. Medlemsorganisationerna
Sveriges Orkesterförbund, Sveriges Körförbund och Kammarmusikförbundet och deras
föreningar.
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Regionala särskilda folkbildningssatsningar
Kulturens genomför riktade satsningar i samtliga regioner för att öka
folkbildningsverksamheten, för att synliggöra folkbildningen eller för att nå
nya målgrupper. Kulturens regionstyrelser har öronmärkta medel för att gå
in i samarbeten eller genomföra satsningar som ligger i linje med statens fyra
syften med stödet till folkbildningen.
Regionstyrelsen för Region Öst har under 2018 beslutat att gå in i följande
folkbildningssatsningar:
Östergötland
Nuclear Nation, Linköping

Klubbkväll på alternativ scenmed
live bands

Verksamhet på Gotland
Antal arr

Antal timmar

Ant. Deltagare

11
39

527
351

71
9 989

Studiecirkel
Kulturprogram

Verksamheten har bedrivits i egen regi men också med Medlemsorganisationen Sveriges
Orkesterförbund och deras föreningar.

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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Stockholm2019- -

……………………………………….
Niclas Blixt, ordförande

………………………………………
Hans Nordmark, sekreterare

…………………………………….
Maud Probst, kassör

……………………………………….
Iréne Ala Jukuri, ledamot

……………………………………….
Christina Ährlin, ledamot

Våra revisionsberättelser beträffande denna årsredovisning har angivits
Stockholm 2019- -

Stockholm 2019-

……………………………………….
Desk Jockey Revision
Hanna Rexhammar
auktoriserad revisor

…………………………………..
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-

Lena Hällstrand, verksamhetsrevisor
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Styrelsen avger härmed årsbokslut för

Region Öst inom Kulturens
Bildningsverksamhet
802456-8829

Räkenskapsåret

2018–01–01 – 2018–12–31

Alla belopp i kronor om inte annat särskilt anges

Innehållsförteckning
Resultaträkning
Balansräkning
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Noter
Underskrifter

2
3
4
5-7
8

Region Öst inom Kulturens Bildningsverksamhet
Org.nr 802456-8829
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Resultaträkning

Not

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter, gåvor och bidrag
Summa verksamhetens intäkter

1

Verksamhetens kostnader
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa verksamhetens kostnader

2

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

4 726 111
4 726 111

3 845 922
3 845 922

-4 623 458
-17 282
-97 813
-4 738 553

-3 767 012
-5 087
-120 286
-3 892 384

-12 442

-46 462

0

-2 248

Resultat efter finansiella poster

-12 442

-48 710

Resultat före skatt

-12 442

-48 710

Årets resultat

-12 442

-48 710

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

3

Region Öst inom Kulturens Bildningsverksamhet
Org.nr 802456-8829

Balansräkning
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Not

2018-12-31

2017-12-31

179 655

258 336

116 514
-12 442
104 072

165 224
-48 710
116 514

0
75 583
0
75 583

2 420
137 267
2 135
141 822

179 655

258 336

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

4

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets ingång
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5

6

Region Öst inom Kulturens Bildningsverksamhet
Org.nr 802456-8829
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Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kronor om inget annat anges.
Allmänna redovisningsprinciper
Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.
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Org.nr 802456-8829
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Noter
Not 1 Erhållna bidrag

Bidrag fördelar sig enligt följande:
Botkyrka Kommun
Boxholms Kommun
Eskilstuna Kommun
Finspångs Kommun
Flens Kommun
Gnesta Kommun
Haninge Kommun
Huddinge Kommun
Katrineholms Kommun
Linköpings Kommun
Mjölby Kommun
Motala Kommun
Nyköpings Kommun
Nynäshamns Kommun
Oxelösunds Kommun
Sigtuna Kommun
Sollentuna Kommun
Stockholms Läns Landsting, Kulturförvaltningen
Stockholms Stad
Strängnäs Kommun
Sundbyberg Stad
Söderköpings Kommun
Södermanlands Läns Bildningsförbund
Södertälje Kommun
Trosa Kommun
Tyresö Kommun
Upplands Väsby Kommun
Upplands-Bro Kommun
Valdemarsviks Kommun
Vallentuna Kommun
Värmdö Kommun
Bidrag FBR
Summa

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

2 569
1 395
2 182
6 461
7 982
5 339
7 650
4 664
617
14 316
1 838
26 167
2 398
66 204
4 489
13 566
1 177
1 007 749
500 000
64
1 744
1 862
4 482
5 730
1 008
5 399
10 319
30 040
526
183
27 878
2 960 113
4 726 111

1 111
1 346
3 700
2 335
7 736
4 147
14 368
10 838
0
628
1 283
25 918
2 550
33 836
2 850
0
5 750
974 256
500 000
362
2 099
1 772
5 466
4 707
629
4 617
9 710
16 960
708
0
24 214
2 182 026
3 845 922
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Not 2 Verksamhetskostnader

Verksamhetsmedel
Speciella arrangemang och övriga verksamhetskostnader
Resekostnader
Kost och logi
Mötes- och konferenskostnader

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

4 575 112
9 350
24 578
13 418
1 000
4 623 458

3 705 312
1 800
37 962
21 138
800
3 767 012

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

0
0
0

0
0
0

76 716
17 619
3 478

94 188
19 741
6 357

97 813

120 286

2018-12-31

2017-12-31

179 655
179 655

258 336
258 336

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader och pensionskostnader
Övriga personalkostnader
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

Not 4 Kortfristiga fordringar

Likvida medel på koncernkonto, regionens konto

Not 5 Eget kapital

Ingående balans
Årets resultat
Utgående balans

Totalt eget
kapital
116 514
-12 442
104 072

Region Öst inom Kulturens Bildningsverksamhet
Org.nr 802456-8829
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Not 6 Kortfristiga skulder

Övriga skulder till Riksorganisationen

2018-12-31

2017-12-31

75 583
75 583

137 267
137 267

