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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 t f kassör: Ove Bucht
Sekreterare: Ulla Lundqvist
Ledamot: Lina Reichwaldt
Ledamot: Jimmy Thorsell
Ledamot: Hans Johansson
Ledamot: André Ljuggren
Suppleanter: Elisabeth Tjärnlund, Tomas Melander
Valberedning:
Marie-Charlotte Berg (sammankallande), Maud Sparman, Björn Vallin och Per Dahlqvist
Auktoriserade revisor: DeskJocky Revision (Hanna Rexhammar)
Verksamhetsrevisor: Siwert Mässing och Eva Lindgren (suppleant)
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:
Gustav Sjöstedt
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Jimmy Thorsell (vikarie)

Verksamhetsutvecklare, region Norr

Petra Svensson
Mattias Eldfast
Marcus Granbom

Verksamhetsutvecklare Evelyn
Verksamhetsutvecklare Evelyn
Verksamhetsutvecklare Evelyn

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
Regionsstämman genomfördes i Umeå lördagen den 25 mars 2018.
Förutom var representanter från ses (6) medlemsorganisationer Kammarmusikföreningen,
Riksförbundet Unga Musiker (RUM), Svenska Folkdansringen, Sveriges Körförbund,
Sveriges Orkesterförbund (SOF), Norrbottens Körsångarförbund (medlemsorganisation
endast i Region Norr) och en samarbetsförening KF Kretsen var närvarande.
Styrelsen har haft fem (5) protokollförda möten; 11 februari, 24 mars, 12 maj, 2 september
samt 10 november
Övriga möten
Den 31 augusti – 1 september genomfördes Kulturens Möte i Sundbyberg. Under detta
möte deltog; Ove Bucht, Lina Reichwaldt, Jimmy Thorsell, Elisabeth Tjärnlund och Ulla
Lundqvist, Siwert Mässing verksamhetsrevisor samt Marie-Charlotte Berg valberedningens
sammankallande.
Ordförande Ove Bucht har deltagit vid regionordförandemötet 1-4 februari i Jokkmokk, i
Sundbyberg 31 augusti och i Göteborg 9-11 november. Kulturens förbundsgemensamma
kansli ordnar även årliga nationella träffar för regionkassörer, regionsekreterare samt
valberedningarnas sammankallande.
Ove Bucht har också deltagit i möten med Norrbottens
Länsbildningsförbund. Jimmy Thorsell har också deltagit i möten med
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Folkbildning Västerbotten.

Regionövergripande arbete
Verksamhet
Verksamhet (antal studietimmar) inkl. kulturprogram 1 per län 2018
Norrbotten
Jämtland
Västernorrland
Västerbotten
Region Norr antal timmar

37 178
1 049
3 597
33 760
75 584

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 Norr deltog verksamhetsrevisor Siwert Mässing.
Kulturens IT-ansvariga hade tagit fram ett slumpvis urval av arrangemang/verksamhet i
varje regionen.
För region Norr omfattade granskningen 3536 studietimmar, fördelade på 3026
cirkeltimmar, 177 timmar annan folkbildning och 37 kulturprogram.
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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).
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 Norr återrapporterade 0 studiecirklar och 0 studiecirkeltimmar samt
0 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.
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Samtliga ledare uppgav att de arbetar aktivt med anordnarskapet och att de informerar om
Kulturens. Verksamhetsvillkoret om anordnarskap fick 100 procent.

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 20 ledare inom Region Norr 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. 12 cirkelledare 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
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erfarenheter samt den kompetens som byggs upp inom dessa projekt blir en kunskapsbank
som Kulturens kan implementera i den ordinarie folkbildningsverksamheten.

Arvsfondsfinansierade projekt
I projektet Välja vinkel har vi verkat för att personer med funktionsnedsättning, på lika
villkor som alla andra, ska kunna dokumentera kulturprogram i egenskap av fotografer,
skribenter, recensenter m.m. Projektet har initialt kartlagt hur situationen sett ut och
därefter prövat olika sätt att förbättra tillgängligheten. Parallellet har projektets intressenter
kontinuerligt arbetat för att frågan ska lyftas på kultur- och medieaktörernas agendor.
Deltagarna i Välja vinkel har varit kultur- och medieintresserade personer med någon form
av funktionsnedsättning. I projektet har de producerat reportage, krönikor, artiklar och
recensioner till projektets tidning Kulturvinkeln. Genom Kulturvinkeln har deltagarna fått
legitimitet i kontakten med kulturarrangörerna men också praktisk erfarenhet av
redaktionellt arbete. Att personerna bakom tidningens texter och bildmaterial har någon
form av funktionsnedsättning är inte något som har redovisats. För läsarna har
Kulturvinkeln därför varit en helt vanlig kulturtidning medan den för projektet har varit ett
redskap i arbetet med att undersöka om kulturarrangemangen är redo att dokumenteras och
recenseras av alla.
Under 2018 har Välja vinkel omfattat produktion och distribution av tre nummer av
tidningen Kulturvinkeln samt utformning och spridning av ett studiematerial med titeln
”Vem kan berätta om kulturlivet?”. Studiematerialet finns tillgängligt för nedladdning på
valjavinkel.se och dess primära målgrupp är kulturarrangörer samt aktörer inom
mediebranschen som vill utveckla sitt arbete med tillgänglighetsfrågor. Förutom
framtagandet av nämnda tidningar/material har perioden omfattat ett nationellt seminarium
där vi tillsammans med projektets personal, representanter från projektets deltagarled och
ett antal kulturorganisationer har diskuterat hur de metoder som upparbetats under
projektet kan spridas och hur arbetet med att skapa tillgänglighet inom det område som
projektet behandlat ska kunna fortgå. Seminariet mynnade ut i en större projektidé som
därefter har projekterats.
Välja vinkel har varit ett nationellt projekt som genomförts med utgångspunkt från Umeå
och i samarbete med Kulturföreningen Kretsen. Projektet avslutades den 31 augusti 2018.
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.
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Övriga projekt
Folk Flute Academy Haverö är en samlingsplats för folkflöjtentusiaster från hela Norden.
Akademien har startat på initiativ av folkmusikern och pedagogen Göran Månsson som
också varit en fortsatt drivande kraft i arbetet för dess överlevnad och utveckling. Kulturens
har sedan ett flertal år tillbaka varit huvudman för de kurser och konserter som akademien
anordnat. I praktiken har det inneburit att vi varit delaktiga i arbetet med att söka
finansiering (projektmedel) samt ansvarat för aktiviteternas ekonomiska administration.
Under 2018 har akademiens verksamhet omfattat en flöjtspelskurs, en flöjtbyggarkurs, en
danskurs och två konserter. Att verksamheten är viktig och uppskattad blev tydligt i oktober
då Folk Flute Academy och Kulturens tilldelades Mittnordiska kulturkommitténs kulturpris
för arbetet med att bevara traditionen av att bygga och spela Härjedalspipa.

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.

Verksamhet i Norrbotten
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

Antal arr

Antal timmar

Ant. Deltagare

208
344
34

31 341
3 096
2 741

967
18 091
517

Verksamheten har framförallt bedrivits i egen regi, och med olika ”fria grupper” men också
mycket med Medlemsorganisationerna Svenska Folkdansringen och
Kammarmusikförbundet deras föreningar.

Kulturens musikverksamhet Evelyn
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I Kulturens region Norr bedriver vi musikverksamhet i och med utgångspunkt från Luleå,
Piteå och Umeå. På de nämnda orterna finns lokala kontor samt musikstudios med
produktions- och inspelningsmöjligheter. I Umeå tillhandahåller vi även replokaler för
livemusiker. Verksamheternas sammantagna personalstyrka består av tre personer som
tillsammans har en anställningsgrad motsvarande 2,25 heltider. Var och en av dem har en
gedigen musikutbildning och/eller bakgrund inom musikbranschen. Förutom att vara
platsansvariga är de kvalificerade coacher som stödjer deltagarna i deras musikskapande. I
det arbetet utgår de från varje akts (cirkels) behov och önskemål. Det är deltagarnas egen
definition av framgång som ligger till grund för såväl coachningen som cirklarnas innehåll
och mål. Utöver regelbundna möten med akterna anordnar verksamhetsutvecklarna
seminarier, workshops, nätverksträffar och andra aktiviteter där deltagarna har möjlighet att
få inspiration, fördjupad kunskap och nya kontaktytor. Under ett verksamhetsår är varje så
kallad Evelynverksamhet även engagerad i en rad 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 våra lokalers 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. På flera
orter i landet har vi uppnått detta mål. I de verksamheter där vi fortfarande har en relevant
obalans mellan könen fortsätter vi att målmedvetet verka för en förändring.
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 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.
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
Verksamhetsberättelse 2018 Norr

Sida 11 av 23

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
Evelynverksamheterna i Luleå och Piteå har ett nära samarbete och personalen arbetar till
viss del växelvis på de båda orterna. Under 2018 har verksamheten i dessa två
norrbottenskommuner omfattat 51 akter med olika inriktningar. Musikaliskt har det
inneburit fördjupning inom en rad olika musikgenrer och på ett lärandeplan har det handlat
om allt från en vilja att utvecklas som låtskrivare, musiker eller producenter till att öka sin
förståelse för hur musikbranschen fungerar.
Under året har Evelyn Piteå och Bio 3:an i samma stad genomfört musik- och filmprojektet
etcetera. Verksamheten i Piteå har även varit engagerad i Piteå kommuns projekt Under
samma paraply, som syftat till att lyfta fram lokala kulturella och kreativa aktörer för en
bredare allmänhet. I Luleå har Evelyn bidragit med ett flertal framträdanden på stora scenen
samt programläggningen av Svartsjö Bluestält under Luleå hamnfestival.
Evelynverksamheten i Luleå har även samarbetat med studieförbundet Bilda och
tillsammans med dem svarat för ett flertal musikframträdanden under Luleå kommuns
kulturnatt. Såväl Evelyn Piteå som Evelyn Luleå har tillsammans med BD-pop,
Norrbottensmusiken, Go Business och Region Norrbotten varit delaktiga i anordnandet av
årets Music Meet up där många av Evelyns akter fick möjlighet att knyta
musikbranschkontakter samt få tips och råd av erfarna musikskapare. I samarbete med BDpop och Sensus har de norrbottniska Evelynverksamheterna dessutom varit lokal arrangör
av indiemusikbranschens kombinerade workshop och talangjakt Manifest on Tour.
I Umeå har årets verksamhet omfattat 30 akter. Även här har akternas musikaliska
inriktning och utvecklingsbehov haft stor spridning och deras respektive målsättning har
varierat mellan allt från att färdigställa och släppa ytterligare ett album till att förbättra sin
sångteknik. Verksamhetslokalerna i Umeå är stora och har ett avskilt men tryggt läge.
Lokalernas underhåll och tillgänglighetsanpassning har däremot varit kraftigt eftersatt.
Under årets inledande halvår har vi därför genomfört en omfattande renovering och
ombyggnation. För verksamhetsutvecklaren har det dels inneburit mycket praktiskt
merarbete men också att coachningen har fått ännu större fokus, då det har varit det enda
verksamheten regelbundet haft möjlighet att erbjuda akterna. Det är svårt att säga om det är
den intensiva uppbackningen av verksamhetsutvecklaren som är den enda orsaken men
faktum är att vi under detta år utan några ytterligare insatser har lyckats öka andelen
kvinnliga deltagare i Umeå.

Ambassadörsprogrammet
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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 Gustav Sjöstedt, verksamhetsutvecklare i Region Norrarbetade tre
ambassadörer med att besöka våra samverkansföreningar, starta upp ny
folkbildningsverksamhet samt koppla samma olika delar av vår verksamhet med varandra.
I Västernorrland har Edward Holmlund arbetat med folk och världsmusik, i Västerbotten
har Linnea Eklund arbetat genreöverskridande och Jimmy Thorsell arbetat dedikerat mot
spelmansrörelsen.

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.
Västerbottens Spelmansförbund anslöt sig under 2018 till Kulturens och i och med det även
flertalet spelmanslag. Ett av de mest profilstarka arrangemangen som Kulturen varit
delaktiga i är den anrika folkmusikfestivalen Burträsksvängen som gick av stapeln 19-22a
Juli. Där kunde man bland annat få se Thomas Andersson tillsammans med
nyckelharpsspelaren Sunniva Abelli som tillsammans framför en polkettkonsert som
lokaltidningen beskrev som ”Glädjefylld och anrik musik från Burträskbygden”.
Ett annat spännande arrangemang som Kulturens var delaktiga i var Uma Obscura som
arrangeras tillsammans med Kulturföreningen Kretsen i Umeå 12-13e Oktober.
Festivalen är en plats där det alternativa är norm där under en helg städar bort det som
anses mainstream och istället bjuder in till en resa i sub- kulturernas land.
Under festivalen bjöds det på alternativ dans, klassisk goth och färsk synthpop, men även
konstutställning och modeuppvisningar i centrala Umeå.

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.
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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

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.
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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.

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 Norr har under 2018 beslutat att gå in i följande
folkbildningssatsningar:
Norrbotten
Tangofolket
Skådebanan
Norrbottens musiken

Svett, smuts och finkultur ett konsertprogram som
undersöker tangon
Kulturnatta
Blåsfest

Kulturens, tillsammans med Norrbottens Körsångarförbund och Svenska Kyrkan
arrangerar dessutom Julton i Luleå och motsvarande i Boden.
Blåsfest i Piteå
Helgen 20-22 april 2018 träffades ett drygt femtiotal blåsare från Norr- och Västerbotten på
Studio Acusticum i Piteå för att hylla blåsinstrumenten.
Fredagskvällen började med en fantastisk konsert med Norrbotten Big Band och jazztrion
VEIN från Schweiz i Black Box, Acusticum. Efter konserten åkte Blåsfestens blåsare till
Framnäs folkhögskola för mat och logi.
Under lördagen samlades man i den fantastiska konsertsalen i Studio Acusticum för att
under ledning av Hans Åkesson, musiker, dirigent, arrangör och verksam vid
Östgötamusiken i Linköping tillsammans med Urban Agnas, professor i trumpet vid
Academy of Music i Köln repetera utvald repertoar inför kvällens konsert. Det blev en dag
som gav mersmak för alla såväl musikaliskt som socialt. Efter en god middag på Framnäs
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folkhögskola gick färden åter till Acusticum för en konsert med medverkande från
Blåsfesten, Norrfjärdens blås och Skellefteå Symphonic Band.
Söndagen ägnades åt olika workshops, där Hans Åkesson och Urban Agnas delade med sig
av sina kunskaper kring andningsteknik och tips på hur man kan öva in svåra passager m.m.
Det fanns även möjlighet att jobba med musikproduktion och låtskrivning i Logic.
En föreläsning av Andreas Forsman, projektledare för ”Med Öra för Orkester”, kring
hörsel, tinnitus och förebyggande av hörselskador.
En av konserterna var Hemvärnets musikkår i Luleå tillsammans med blåsare från Luleå
Orkesterförening, studenter från Musikhögskolan och elever från Framnäs folkhögskola
framförde Symfoni nr 1 ”The Lord of the Rings”, kompositör Johan de Meij, under ledning
av Petter Sundkvist, professor i musikalisk gestaltning vid Musikhögskolan i Piteå.
Blåsfest blev en stor hyllning till blåsinstrumenten. Det var inspirerande att spela i en stor
och bra orkester med professionella ledare och dessutom få lyssna till bra musik framfört av
både professionella och amatörer.

Verksamhet i Västerbotten
Antal arr

Antal timmar Ant. Deltagare

Studiecirkel

225

30 217

1107

Kulturprogram

310

2 790

16 476

38

753

553

Annan folkbildningsverksamhet

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

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 Norr har under 2018 beslutat att gå in i följande
folkbildningssatsningar:
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Västerbotten
KF-kretsen

K-pop Sweden
Låt pennan gå – inspirations-dagar med skrivarverkstad
Föreningen Burträsksvängen
Burträsksvängen 2018. Utökad kursverksamhet.
Konstföreningen Norra Kvarken Konsthall Norra Kvarken 5 års jubileum 2018
Kulturens själv arrangerade ett seminarium kring digital distribution runt hur musik skapare sprider sin musik och kan marknadsföra sig

Verksamhet i Jämtland
Studiecirkel
Kulturprogram

Antal arr

Antal timmar

Ant. Deltagare

6
38

707
342

18
1 762

Verksamheten har bedrivits i egen regi men också med bl.a. Medlemsorganisationer och
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 Norr har under 2018 beslutat att gå in i följande
folkbildningssatsningar:
Jämtland
Föreningen Mylthsylth

Mylthsylth i Parken 6-7 juli 2018

Mylthsylth i Parken
Mylthsylth i Parken som i år arrangerades för 7 året. Festivalen uppskattas varmt
av såväl musiker som publik. Mylthsylth i Parken arrangerades i Surfbukten på Frösön i
Östersund. Surfbukten är en plats för människor i alla åldrar och det finns en befintlig
infrastruktur på plats, varför den passar väl för ändamålet. Scenen var en professionell
scenvagn på 6x4 m.
Festivalens artister bestod av Kape (1M), These Heavy Clouds (2K), Running Cooper
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(1K, 2M) Linneah och Erik (1K, 1M), Erika och Sofia (2K), Sisanda Nilsson (2K, 3M),
Österåker Jailbraikers (1K, 5M), Oleg Saleg (1M).
Publik bestod av ca 80 personer, varav flera barnfamiljer. Majoriteten av besökarna var 2030 år.

Verksamhet i Västernorrland
Antal Arr Antal timmar

Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

46
197
30

1 143
1 773
681

Ant. Deltagare

350
11 819
296

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

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 Norr har under 2018 beslutat att gå in i följande
folkbildningssatsningar:
Västernorland
Småbyarnas kultur & miljöförening
Haverö Folk Flute Academy
Medelpads Folkmusikförening
Säbrå Orkesterförening
Kramfors Dramatiska

Art Port OMKRING på djupet
Folk Flute
Folkkulturdag 2018
Samspelshelgen 2018
60 års Jubileumskonsert
Ritas Super Show - skolgårdsföreställning

Folkkulturdagen
Syfte med dagen var att bjuda allmänhet och utövare på en dag med både aktiviteter och
underhållning inom temat folklig kultur. Norra Berget är ett friluftsmuséum som passar väl
för detta. En uppskattad workshop med FolkUngar där barn och unga fick prova att spela
fiol och ukelele, sjunga och göra text till melodier. Göran Månsson och Mats Berglund
ledde en workshop i spel på härjedalspipa, ett första försök med en sådan workshop i
Sundsvall. Att hela tio deltagare kom gladde oss. På kvällen hade vi en konsert med två
band: Viva Colombia, som spelade traditionell colombiansk musik samt ett framträdande av
piphandledarna Göran Månsson och Mats Berglund, den senare även spelandes fiol. Efter
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konserterna hade hettan lagt sig och flera av besökarna stannade kvar för ett härligt jam
utomhus på Norra Berget.

Samspelshelgen
Huvudsyftet med helgen är att ge utövare av folkmusik att, i konstellationer om 2-3
personer, möjlighet att spela upp för en samspelsmedalj och få feed back av en namnkunnig
jury om tre personer. Nio konstellationer spelade upp och åtta erhöll medalj. Förutom
uppspelningarna arrangerades flera konserter med gruppen Frispel, bestående av elever från
Härnösands Folkhögskola, och trion Gässbikullor från Rättvik. Flora Folk (elever vid
Sundsvalls Kulturskola) samt Kulturskolans Blue Grass-ensemble, på kvällen: trion Triakel.
Båda kvällarna avslutades med dans. Vi hann också med en premiärvisning av
dokumentärfilmen TON 18 (från vårt årliga folkmusikläger i Medelpad), allspel, en
heldagskurs i bohusdanser (administrerat av Svenska Folkdansringens Medelpads distrikt)
samt fyra workshops; två i låtspel, en visworkshop och en lite längre workshop i
härjedalspipa. Vi uppskattar att minst 200 personer fanns i publiken. Ett sort antal utövare
kom också och det kändes som en riktig folkfest. Som avslutning hade vi ett
lunchframträdande där juryn och de konstellationer som fått medalj stod för
underhållningen.
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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Umeå 2019- -

……………………………………….
Ove Bucht, ordförande & t f Kassör

………………………………………
Ulla Lundqvist, sekreterare

…………………………………….
Jimmy Thorsell, ledamot

……………………………………….
Hans Johansson, ledamot

……………………………………….
André Ljunggren, ledamot

………………………………………
Lina Reichwaldt, ledamot

Våra revisionsberättelser beträffande denna årsredovisning har angivits
Stockholm 2019- -

Luleå 2019-

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

…………………………………..

Verksamhetsberättelse 2018 Norr
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Siwert Mässning, verksamhetsrevisor
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Styrelsen avger härmed årsbokslut för

Region Norr inom Kulturens
Bildningsverksamhet
802457-0262

Räkenskapsåret

2018–01–01 – 2018–12–31
Alla belopp i kronor om inte annat särskilt anges

Innehållsförteckning
Resultaträkning
Balansräkning
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Noter
Underskrifter

Sida
2
3
4
4-6
7

Region Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet
Org.nr 802457-0262
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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

3 115 738
3 115 738

2 697 648
2 697 648

-2 938 208
-45 350
-44 308
-3 027 866

-2 613 156
-27 080
-34 522
-2 674 758

87 872

22 890

0

-1 552

Resultat efter finansiella poster

87 872

21 338

Resultat före skatt

87 872

21 338

Årets resultat

87 872

21 338

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

3

Region Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet
Org.nr 802457-0262

Balansräkning
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Not

2018-12-31

2017-12-31

203 355

111 195

76 684
87 872
164 556

55 346
21 338
76 684

0
38 799
38 799

2 006
32 505
34 511

203 355

111 195

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
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5

6

Region Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet
Org.nr 802457-0262
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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.

Noter
Not 1 Erhållna bidrag

Bidrag fördelar sig enligt följande:
Bildningsförbundet Mittnorrland, Östersund
Bodens Kommun
Bräcke Kommun
Härnösands Kommun
Kiruna Kommun
Kramfors Kommun
Krokoms Kommun
Luleå Kommun
Norrbottens Läns Landsting
Piteå Kommun
Region Västernorrland
Skellefteå Kommun
Sollefteå Kommun
Storumans Kommun
Sundsvalls Kommun
Timrå Kommun
Umeå Kommun
Vilhelmina Kommun
Vännäs Kommun
Västerbottens Läns Landsting
Ånge Kommun
Åre Kommun
Örnsköldsviks Kommun
Östersunds Kommun
Bidrag FBR
Övriga bidrag
Totalsumma bidrag

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

55 444
1 516
1 400
5 208
76
9 003
429
174 122
147 600
155 120
20 000
14 173
3 900
97
81 809
0
169 736
207
7 885
389 407
745
1 029
780
2 539
1 873 513
0
3 115 738

37 054
1 121
1 405
6 367
0
7 899
1 389
112 260
175 200
111 639
0
8 667
2 000
0
55 276
4 500
155 943
0
10 469
319 288
1 222
707
712
0
1 634 530
50 000
2 697 648

Region Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet
Org.nr 802457-0262
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Not 2 Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnader
Verksamhetsmedel
Speciella arrangemang och övriga verksamhetskostnader
Resekostnader
Kost och logi

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

2 880 839
0
45 598
11 771
2 938 208

2 538 808
1 800
52 424
20 124
2 613 156

Resekostnader samt Kost och logi förs från och med 2018 mot Övriga externa kostnader.

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

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

0
0
0

0
0
0

33 418
7 791
3 099

27 278
5 226
2 018

44 308

34 522

2018-12-31

2017-12-31

203 355
203 355

111 195
111 195

Not 4 Kortfristiga fordringar

Likvida medel på koncernkonto, regionens konto

Not 5 Eget kapital ideell förening
Totalt eget
kapital
Eget kapital vid
årets ingång
Årets resultat
Utgående balans

76 684
87 872
164 556

Region Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet
Org.nr 802457-0262
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Not 6 Kortfristiga skulder

Övriga skulder till Riksorganisationen

2018-12-31

2017-12-31

38 799
38 799

32 505
32 505

