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Förord
När vi ser tillbaka på det gångna verksamhetsåret har
vi all anledning att var nöjda över verksamheten inom
avdelningen och allt det folkbildningsarbete som bedrivits.

Avdelningen har under 2019 lämnat ett omfattande stöd
till riksförbundet med utveckling av Studiefrämjandets
nya intranät i Sharepoint och utveckling av en ny digital
tjänst i rapporteringssystemet Gustav.

Vi har under året kunnat öka antalet studietimmar något
(ca 1%) vilket är mycket positivt mot bakgrund av att Studiefrämjandet minskar ca 11 % nationellt.

Under året har vi upptäckt en systematisk felrapportering från en förening. Verksamheten har dubbelrapporterats både till NBV och Studiefrämjandet. Studiefrämjandet Örebro Värmland har efter att det uppdagats avslutat
allt samarbete med den aktuella föreningen. Felrapporteringen omfattar ca 5000 studietimmar som stryks för
2018.

Vi har skött vår ekonomi via våra egna ekonomihandläggare fram till och med oktober månad då den verksamheten flyttades över till riksförbundets ekonomifunktion.
På grund av de minskande statsbidragen har vi under året
tvingats genomföra omfattande besparingar, avveckla en
del lokaler och minska något på personalen. Samtidigt
har vi kunnat genomföra investeringarna i våra nya lokaler i Örebro. Våra nya lokaler i Örebro är nu helt färdigställda och investeringen i ombyggnaden är slutförd. En
stor del av ombyggnaden har gjorts av vår egen personal.
Vi har börjat bygga upp vår verksamhet i nya och ändamålsenliga lokaler och räknar med en ökad verksamhet
kommande år.

Avdelningen har haft en omsättning på ca 42,7 miljoner
kr och kan för 2019 redovisa ett underskott på ca 113 780
kr.
Ingemar Malmström
Ordförande
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Övergripande mål musik

Ökad mångfald

Vi ska öka andelen kvinnor som deltar i musikverksamheten. Genom att personal får utbildning i att jobba med eftersatta målgrupper
kommer vi ta fram strategier och metoder för
att nå denna målgrupp.

Vi skulle undersöka möjligheten att genomföra kolloverksamhet för endast tjejer eller
icke-binära. Detta har vi genom Musikgäris i
Värmland gjort som ett låtskrivarcamp i Karlstad, vilket var ett mycket lyckat koncept som
Mer kultur till fler
vi kommer fortsätta med. Vi har också genomfört kolloverksamheter öppna för alla. Musikgäris genomförde också en konsert till förmån för Musikhjälpen
som blev mycket lyckad.
Vi genomförde Livekarusellen 2019. Livekarusellen är en musikturné öppen för alla artister som vill vara med och utvecklas. Vi jobbar
mycket med feedback och utveckling under
Livekarusellen. Genom Livekarusellen komMer kultur till fler
mer vi också i kontakt med många för oss nya
deltagare. För andra året i rad vanns hela Livekarusellen
av ett band från Arvika, i år var det Nephila. Arbetet med
Livekarusellen är en bra metod för oss att erbjuda ett färdigt koncept av vår verksamhet i kommuner där vi har
mindre verksamhet, eller för att hitta nya lokala samarbetspartners.
I Värmland har vi tagit över det regionala samordnaransvaret för UKM – Ung Kultur Möts. En
medveten satsning för att nå nya unga deltagare som inte tidigare haft kontakt med folkbildningen. Inom uppdraget Studiefrämjandet har
att samordna lokala festivaler i kommunerna,
en regionfestival gemensam för hela Värmland
och även riksfestivalen som 2019 var förlagd i Karlstad.
Vår huvudsakliga kompetens från avdelningen består i
projektledning, processledning inom arrangörskap och
utbildning inom gruppdynamik till deltagare.
Arbetet med UKM kommer fortsätta år 2020.

Starkare
demokrati

Ledarutvecklingen som erbjuds våra ledare
och deltagare i musikverksamheten, musikcirkelledarutveckling (MCU), genomfördes fem
gånger under 2019. Vår personal har gått en
utbildning i det nya materialet som används.

MECO – Under hösten 2018 startade projektet
Music Ecosystems Inner Scandinavia. Projektet
är ett EU finansierat Interreg projekt där Karlstads Universitet och Högskolan Innlandet är
projektägare och Studiefrämjandet är projektpartners. Projektet bedriver forskning, utveckling av utbildning och näringslivsutveckling
inom musikbranschen i Värmland och Hedmark. Projektet pågår till och med augusti 2021. Aktiviteter som genomförts i projektet listas under respektive kommun.
Projektets övergripande resultat är:
3 st nya arbetstillfällen
5 nystartade musikföretag (varav 1 med kvinnligt ägarskap, 4 med manligt ägarskap)
299 deltagare i projektets aktiviteter (varav 118 kvinnor,
181 män)
65 musikföretag som fått stöd (registrerade i Värmland
och Hedmark)
21 musikföretag som fått stöd för att introducera för företaget nya produkter/tjänster.
Vi har lagt mycket tid på att få våra nya lokaler i Örebro klara. Nu är 5 replokaler och inspelningsstudion igång. VI har även en mindre
studio för elektronisk musik, hip-hop, kurser
och liknande.
Mer kultur till fler

För att nå nya unga deltagare har vi gjort
nedslag på olika fritidsgårdar i våra län. Där
har ungdomar fått testa på lite olika aktiviteter
och vi kan snappa upp vad de är intresserade
av att sysselsätta sig med.
Starkare
demokrati

Vi har startat ett Instagram-konto för musikverksamheten i Örebro Värmland. Vi jobbar för att få fler
följare och på att visa upp bredden i vår musikverksamhet för att locka nya deltagare till folkbildningen och till
våra evenemang. Vi har också arbetat mer aktivt med alla
våra sociala kanaler utåt så som Facebook och vår nya
hemsida.
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Övergripande mål utbildning
Utbildningssektionen arbetar med hjälp av
regionala medel både med intern och extern
utbildning. Intern utbildning gäller personal.
Extern är utbildningar som vi genomför tillsammans med våra medlemsorganisationer
Starkare
demokrati
eller andra samverkande parter. Vi kan såklart
också själva initiera och arrangera externa kurser. De
kurser som vi stödjer eller genomför, inte minst vår ledarutveckling, skall bidra till en ökning och utveckling av
vår verksamhet. Detta innebär att de kurser som utbildningssektionen stöttar/genomför blir ett tvärsnitt av hela
avdelningens verksamhet. Under 2019 kommer vi, vad
gäller Ledarutveckling steg 1, att prioritera de geografiska områden inom avdelningen som har många verksamhetstimmar men få utbildade ledare. Detta betyder att
vi, förhoppningsvis, kommer att genomföra fler Ledarutveckling steg 1 än vad som är programfört. Vi har för 2019
planerat in sju MCU, musikcirkelutvecklingar samt och
totalt 11 ledarutvecklingar. Värt att nämna är också att
vi kommer att ha en utbildningsdag för de personer som
håller i musikcirkelutvecklingar (MCU). Detta för att säkerställa att vi genomför utbildningarna på samma sätt.

Stöd i planering och genomförande av arrangörskapsutbildningar och teknikutbildStarkare
demokrati
ningar inom ramen för UKM. Utvärdering och
finansiering. Inom UKM har en arrangörsutbildning genomfört för hela länets aktiva arrangörer, i januari, på
Uno, Karlstad. Utbildningen genomfördes av tre unga arrangörer som fick det pedagogiska uppdraget och handledning i detta.

Musikcirkelutveckling – MCU vi har
genomfört 5 kurser under 2019 för totalt 73 deltagare.

Etikkonferens för personal. Folkbildarna i
Värmland står bakom. 5 mars 2019. 21 personer från avdelningen deltog i etikkonferensen.

Starkare
demokrati

Mer kultur till fler

Mer kultur till fler

Jämställdhet i musikverksamheten – vi genomförde ett låtskrivarcamp för tjejer i Karlstad under hösten 2019.
Elixir II – flera i personalen deltog i
musikkonferensen Elixir II i Norrköping.

Vi stöttat en dansledares kompetensutveckling samt likaledes stöttat kompetensutveckMer kultur till fler
ling för dansgruppen Glam & Groove. Vi har
också genomfört en ledarutveckling steg 1 med dansinriktning.

Starkare
demokrati

Personalutbildning. Totalt sju personer har under 2019
genomgått personalutbildning steg 1 & 2.
Gustav- (vårt rapporteringssystem) och webbutbildning,
28 februari och 13 september genomfördes utbildningar
kring detta. Totalt fem deltagare.
MCU-musikcirkelutveckling utbildarutbildning, genomfördes 21 februari 2019. 12 personer deltog i denna utbildning. Vi har också skickat tre personer på utbildarutbildning i ledarutvecklingsstegen.

Starkare
demokrati

Starkare
demokrati

Föreningsteknik för spelföreningar.
Vi har genomfört en föreningskunskapsdag för
Sverok Svealand.
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Övergripande mål kultur

Starkare
demokrati

Kultursektionen arbetar brett och med
många ämnen, främst inom områdena dans,
hantverk, spelkultur, teater, foto, konst, allmänkultur och sociala frågor som föräldrautbildning, volontärverksamhet och aktiviteter
för äldre. I de flesta fall samarbetar sektionen
med någon förening men vi arbetar också med
enskilda personer eller grupper.

Mer kultur till fler

Ökad mångfald

digital spelkultur lockade 120 deltagare helgen
vecka 29 samt helgen vecka 50. Arrangemangen delfinansierades av Region Värmland och/
eller Karlstad Kommun.
Däremot ledde inte juggerprojektet till ny verksamhet under 2019. Projektet har mest arbetat
utanför vårt område.

Ökat miljöansvar

Vi är engagerade i frågor som rör klimat, omställning och ett hållbart samhälle. Vi samarbetar med andra sektioner och olika föreningar och grupper
i dessa frågor. Under året startade en cirkel inom permakultur i Laxå.

Under Värmlands Bokfestival 22 - 23 november
arrangerade vi tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan en fantasy-scen. Med ett tjugo-tal programpunkter, bland annat en intervju med Peter Bergting, lockade scenen 500-tal besökare.

I sektionen hade vi som mål att 40 personer ska gå ledarutveckling under 2019. Vi nådde målet, fler än 40 personer inom sektionens ämnen gick L1.

Vår utställning “Post-apokalyps inom Populärkulturen”
blev äntligen färdig att ställa ut. Under hösten visades
den på Karlstad Stadsbibliotek samt Forshaga Bibliotek.
Målet med utställningen är att locka ungdomar att komma igång med läs roll- och filmcirklar inom “efter katastrofen” genren.

Mål studietimmar: 50 000.
Vi gjorde ca 43 000 studietimmar 2019.
Mål unika deltagare: 5000.
Vi landade på 4700 personer.

2019 valde vi att prioritera dans lite extra.
Utfallet syns kanske inte ännu i antal studietimmar, men ett arbete på sikt har satts igång.
De nya lokalerna på Karlsgatan i Örebro erbjuder fantastiska möjligheter för dansverksamhet och sektionens ambition är att dansverksamheten ska öka under de kommande åren.
Mål ska kunna mätas 2021.
Hällefors och Ljusnarsberg är två kommuner
där vi inte har så stor verksamhet. Detta ska vi
försöka ändra på och gjorde en satsning under
2019. Vi fanns på plats 5 dagar i rad under namnet Taggad Hällefors, där föreningslivet visade
upp sig för en större publik. Ett mål är att vi ska
kontor, eller plats på ett kontor, i Hällefors senast 2021.
Inom spelkulturen skedde förutom planerad
verksamhet tre stycken satsningar i Karlstad.
Under hela året ökade vi antalet rollspelsgrupper/deltagare med rollspelslyftet. Vecka 29
Bättre folkhälsa
arrangerades techkollo för 25 ungdomar tillsammans med musiksektionen. GjutJAM med fokus på
Starkare
demokrati

Ökat miljöansar

Nedan beskrivs utfallet av ny verksamhet 2019. Parallellt
pågick redan etablerad verksamhet, inom ämnena hantverk, spelkultur, dans, teater, radio, sociala ämnen med
flera.
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Övergripande mål djur och natur
Bättre folkhälsa

Ökat miljöansvar

Sektionen Djur & Natur är avdelningens
minsta, sett till antalet medarbetare. Trots
detta lyckas vi hålla en imponerande servicenivå gentemot alla de medlemsorganisationer
och samarbetsorganisationer vi ansvarar för:
Jägareförbundet, Brukshundklubben, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Sportfiskarna, Koloniträdgårdsförbundet, Sveriges
Ornitologiska Förening, Turistföreningen, 4H,
Blå Stjärnan och Kennelklubben, för att nämna
en del av allt vi gör.

Vårt arbete bidrar till att utbilda och vidareutbilda nya jägare och hundägare. Det ger fler
människor möjlighet att njuta och fascineras
av naturen. Det lyfter avgörande framtidsfrågor som klimat, biologisk mångfald och kemikaliers påverkan på
vår hälsa och gemensamma miljö. Det ger fler människor
möjlighet att hitta glädje och lugn i trädgården, i skogen,
på vandring, på sjön eller i samvaro med ett djur.

Djur och natur är ett uråldrigt och samtidigt hypermodernt kunskapsområde. Kopplingen mellan djur, natur
och folkhälsa har blivit allt tydligare på senare år. I skärningspunkten där många av den moderna människans
prioriteringar möts - mindfullness , ekologiska livsmedel,
ökad miljömedvetenhet och oro för klimatfrågan - har
vi vår hemvist. Hur vi konkret arbetade med dessa och
många andra frågor under 2019 återfinns nedan.
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Arvika kommun
Musik
Vi ska genomföra en musikloppis där man kan köpa, sälja eller byta musikutrustning.
Genomfördes, unga arrangörer fick uppdraget i samband med invigningen av Ritz
i mars.
Vi ska genomföra Livekarusellens distriktsfestival på Ritz, 28 april.
Genomfördes, lyckat arrangemang med bra val att välja en söndag och matinéupplägg tidsmässigt. Många unga arrangörer fanns med i genomförandet och
växte i sina ansvarsområden.

Mer kultur till fler

Vi ska genomföra en lokal UKM-festival.
Festivalen genomfördes, den största UKM-festivalen i Sverige, gjord av en ung arrangörsgrupp. Dansen fick goda möjligheter att medverka med praktiska förutsättningar. Föregicks av att fjolårets ansvariga genomförde arrangörsutbildning
för årets arrangörsgrupp.

Mer kultur till fler

Inom arbetet med UKM genomför vi en arrangörsutbildning i 2 steg.
Genomfört. Omnämnd i ovanstående. Drygt 10 deltagare under hela arbetsprocessen oktober-maj

Mer kultur till fler

Genomföra arrangörsträffen CHECK under hösten 2019.
Efter research avböjdes erbjudandet att vara värdar för Check 2019. Den genomfördes i Uppsala, organisationen MAIS, Musikarrangörer i Samverkan står bakom.

Mer kultur till fler

Samarbeta med SMASK – Musikhögskolornas songcontest.
Genomfört, Smask satte upp en väl genomförd produktion för året, fullsatt och
under Smasks riksfestival tog Ingesund hem pokalen för första gången på många
år.

Mer kultur till fler

Samarbeta med Popkollo.
Den lokala föreningen avvecklades och samarbetet upphör efter god diskussion.

Mer kultur till fler

Jobba med unga arrangörer – 10 konserter, Livekarusellen m.m.
Genomfört med mycket hög ambitionsnivå som höll hela vägen.
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Arvika kommun
Samarbeta med och genomföra Centralshowen i samarbete med Centralskolan i
Arvika.

Mer kultur till fler

Genomfört med gott resultat, deltagarna växer i sina ansvar och engagemang, de
upptäcker nya intressen och utvecklar sociala miljöer.
Bedriva cirkelverksamhet i våra replokaler.

Mer kultur till fler

Under året påbörjas en stor process för att överta fler lokaler och forma om replokalsverksamheten till att bli föreningsstyrd och ge ett mer hälsosamt samarbete.
Vi ska genomföra lovaktiviteter för lediga ungdomar under sport-, påsk- och sommarlovet.

Mer kultur till fler

Genomfördes ej med anledning av svagt intresse att driva genom arbetet från
lokala unga arrangörer, fanns redan mycket annat att engagera sig i som upplevdes mer relevant.
Jobba med nya Ritz som öppnar under 2019.

Mer kultur till fler

Medverkat både i planeringsprocessen inför öppnandet och genomförandet av
invigningsperioden, följt av tiotalet stora produktioner i huset. Vi har arbetat nära
Ritz organisation i syfte att lära unde tiden vi arrangerar och dokumentera hur en
finslipar verksamheten och de praktiska förutsättningarna i huset.

Mer kultur till fler

Starkare
demokrati

Samarbeta med föreningen Ställwerket, starta unga arrangörsnätverket i Arvika.
Samarbetet fortgår som tidigare, uppstart av unga arrangörsnätverket har ej haft
ett tydligt behov under året, idén sparas i väntan på ökat behov eller tillförsel av
mer initiativ för en uppstart.

Mer kultur till fler

Samarbete med Arvika Innovation Park.
Samarbete har initierats, behovet av att genomföra aktiva delar tillsammans har
inte funnits i större utsträckning. Utveckling och fortsatt dialog fortsätter under
2020.
Genomföra aktiviteter med projektet MECO.
Genomfört aktiviteter som; starta eget-kväll med Coompanion och ett låtskrivarcamp på Musikhögskolan Ingesund.

Djur & Natur
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Arvika kommun
Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Ökat miljöansvar

Föreningen har genomfört klädbytardag och kulturarrangemang i samarbete med Studiefrämjandet.

Bättre folkhälsa

Starkare
demokrati

Samarbetet med Arvika brukshundklubb ska stärkas.
Vi samarbetar kring kurser och vi besökte klubben tillsammans med
SBK-distriktet.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Friluftsfrämjandet - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Vi ger stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Jägareförbundet - Vård i det vilda. Jägarexamen. Skytteträning med
jaktriggen.

Ökat miljöansvar

Vi har genomfört jägarskolan och skytteträning med jaktriggen. Vi började återuppbygga samarbetet med Paradiset.
Natur och Historia - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Mer kultur till fler

Vi ger stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Sportfiskarna – stärka vårt samarbete.

Ökat miljöansvar

Vi ska initiera en träff för alla föreningar i Värmland, framflyttat till 2020.
Kultur
Starta samarbete med Rackstadsmuseet.

Mer kultur till fler

Framflyttat till 2020.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.

Mer kultur till fler

Ökad mångfald

I samarbete med integrationsenheten har vi genomfört cirklar inom
arabisk dans, språkcafé, cykelskola, data, teckning och språkträning. I
flera av cirklarna har både utrikesfödda och svenskfödda deltagit.
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Askersund kommun
Musik
Genomföra fritidsgårdsturné.

Mer kultur till fler

Ej genomfört, men 2020 bör det genomföras i Askersund.
Starta nya musik och radiocirklar i vårt nya musikhus.

Mer kultur till fler

3 nya band har tillkommit under 2019. Pod-tjejerna har kommit igång
och folkmusikanterna har kommit igång med deras takt och inspelningscirkel.
Bedriva ett närmare samarbete med kommunen och kulturhuset.

Mer kultur till fler

Cirkel startad. Vi lär oss om ljus, ljud och alla säkerhetssystem etc.
Utveckla musikverksamheten inom LSS.

Mer kultur till fler

Christer Folkesson, Eva Gisslén och Yngwie Hellberg har tagit denna bit
och det rullar på stabilt.
Sommarspelningar i hamnen, 5-6 spelningar under sommaren.

Mer kultur till fler

Det blev 4 kvällar 2019 och ser ut att bli 3 st 2020.
Djur & Natur

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägareförbundet - kurs/cirkel i viltspår & jakthundslydnad med teori
och praktik.
Genomfört.

Ökat miljöansvar

Diskussionskväll om dovviltsförvaltning i Närkesberg
Genomfört.

Ökat miljöansvar

Jägareförbundet - kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik
(hund i hägn).
Genomfört.
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Askersund kommun
Bättre folkhälsa

Starkare
demokrati

Friluftsfrämjandet - stötta Kajaknätverket Norra Vättern.
Genomfört.

Bättre folkhälsa

Ökat miljöansvar

Genomföra jägarskolan.
Genomfört. Under året lanserades ett nytt studiematerial för jägarskolan. I samband med detta ordnade vi tillsammans med Jägareförbundet en vidareutbildning för alla våra Jägarskolledare i våra båda
län. Från Askersund deltog två ledare. Hösten 2019 startade de en
jägarskola i Snavlunda, där 12 nya jägare i skrivande stund håller på att
utbildas.
Visa dokumentärfilmen Jag är jägare

Ökat miljöansvar

Studiefrämjandet har tagit fram en dokumentärfilm med titeln “Jag är
jägare”, vars syfte är att öka förståelsen och acceptansen för jakt bland
människor som inte själva jagar. I filmen varvas intervjuer med vanliga jägare med representanter för miljörörelsen, forskarvärlden och
hundintresserade. Denna film visade vid tre tillfällen i Askersunds kommun under året: två gånger i Bergsgården i Närkesberg och en gång i
Kårberg.
Kultur

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Radioteater på ett LSS boende.
På gång, mer arbete under 2020.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Satsning på mat och hälsa på ett LSS boende.
Tony T skall ge besked. Neddragningar i kommunen en osäkerhetsfaktor.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.
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Degerfors kommun
Musik
Genomföra turnéstopp i Livekarusellen på fritidsgården.

Mer kultur till fler

Genomfört, en kväll med bara singer/songwriters.
Bedriva cirkelverksamhet i musik, rollspel och flipperspel i våra musikhus i Degerfors.

Mer kultur till fler

Genomfört.
Integration

Mer kultur till fler

Ökad mångfald

Satsa på att få fler utrikesfödda kvinnor i verksamheten.
Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Fortsätta driva Älskade barn.
Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Arbetsmarknad.
Genomfört.

Djur & Natur

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägareförbundet - kurs/cirkel i viltspår & jakthundslydnad med teori
och praktik. Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (i hägn).
Genomfört.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägarskolan.
Genomfört.

Kultur

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.
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Eda kommun
Musik
Vi ska genomföra en lokal UKM-festival.

Mer kultur till fler

Ej genomfört.
Djur & Natur

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägareförbundet - skytteträning med jaktrigg. Skyttesimulatorn.
Genomfört.
Sportfiskarna – stärka vårt samarbete.

Ökat miljöansvar

Vi ska initiera en träff för alla föreningar i Värmland, framflyttat till 2020.
Kultur

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.
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Filipstad kommun
Musik
UKM-Ung kultur möts.

Mer kultur till fler

En lokal festival genomfördes och deltagare fanns med under regional
och riksfestival som Filipstads representanter både som crew eller
scen/konstdeltagare.
Eventuellt genomföra Livekarusellen 2019.

Mer kultur till fler

Genomfördes ej då det endast var ett band från Filipstad med i Livekarusellen.
Bedriva cirkelverksamhet med bandet Battering Ram.
Genomfört. Bandet är mycket aktivt och deltar i många av våra aktiviteter. Bland annat fick dom spela på NEMIS på Putte i Parken och deltog
innan det på vårt Festival Boot Camp i Karlskoga.
Djur & Natur

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägareförbundet - skytteträning med jaktrigg.
Ej genomfört.

Bättre folkhälsa

Starkare
demokrati

Brukshundklubben - hundens dag - samarbete och samarbete kring
övriga aktiviteter på klubben. Besök tillsammans med SBK-distriktet.
Genomfört.

Ökat miljöansvar

Sportfiskarna – stärka vårt samarbete.
Vi ska initiera en träff för alla föreningar i Värmland, framflyttat till 2020.
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Filipstad kommun
Integration
Svenska.

Ökad mångfald

Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Fortsätta driva Älskade barn.
Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Samhällsorientering.
Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

DELMOS - Insatser för att minska och motverka segregation.
Genomfört.

Kultur

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Ansökan Region Värmland: dans med publiksamtal, genomförs om
medel beviljas
Ej genomfört.
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Forshaga kommun
Musik
UKM-Ung kultur möts.

Mer kultur till fler

Ingen lokal festival genomförd under 2019, däremot en uppstart av
arbete för festival under 2020 med Ungdomsrådet som arrangörer.
Bedriva cirklar i musikhuset Knipan där vi har 4 replokaler som är fyllda
med band.

Mer kultur till fler

Detta är genomfört. Knipan fungerar bra och banden är aktiva. Några
band har flyttat ut för att ge plats åt nya konstellationer.
Bedriva cirklar i replokalen på Kulturhuset i Deje.

Mer kultur till fler

Vi har några band som spelar i replokalen på Kulturhuset. Vi har även
genomfört 2 prova på kvällar i replokalen i Deje där ungdomar haft
möjlighet att testa att spela instrument.
Djur & Natur
Jägareförbundet - jägarskolan. Skytteträning med jaktriggen. Alexandragrupp-jaktskytte för kvinnor, kursresa till West Stockholm shooting
club. Ökade aktiviteter med jaktlag. Eftersöksträning mörkerspårning.
Forshaga Jakt- och Sportskytteklubb, praktisk jägarskola, (Alexandragruppen).

Ökat miljöansvar

Genomfört.

Bättre folkhälsa

Starkare
demokrati

Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Vi har tillsammans med SBK-distriktet besökt klubben samt samarbetat kring klubbens verksamhetm, kurser mm
Brukshundklubbens SBK-distrikt samt Studiefrämjandet arrangerade
en pepp-helg för samtliga instruktörer i distriktet. Den hölls på Forshaga-Akademin.

Ökat miljöansvar

Forshagaakademin jägarskola
Genomfört.
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Forshaga kommun

Bättre folkhälsa

Starkare
demokrati

Värmlands Nosework.
Samarbete med verksamhet under året.
Sportfiskarna

Ökat miljöansvar

Genomfört olika arrangemang tillsammans med Sportfiskarnas regionkontor. Kurs och föreläsningar
Vi ska initiera en träff för alla föreningar i Värmland, framflyttat till 2020.
Naturskyddsföreningen

Ökat miljöansvar

Naturskyddsföreningens lokala krets har få egna aktiviteter men under
året har en föreläsning om bin ägt rum.
Kultur
Samarbete med ny dansförening, MOVEO.

Bättre folkhälsa

Genomfört.

Mer kultur till fler

Starkare
demokrati

Spelsatsning på biblioteket; post-apokalyptisk utställning – bokcirklar
och rollspel, prova på rollspel och 3D-print.
Genomfört.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.
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Grums kommun
Musik
UKM-Kulturskolan.

Mer kultur till fler

Ingen lokal festival genomfördes. Intresserade från Grums deltog vid
andra lokala festivaler, samt sedan region och riksfestival.
Samarbeta och driva cirkelverksamhet med Gruvöns Musikkår.

Mer kultur till fler

Genomfördes, vi hjälper också till med vidarefakturering av ledararvode.
Bedriva cirkelverksamhet med E.A.T.E.R.
Genomfört.
Djur & Natur

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägareförbundet - Skytteträning med jaktriggen. Praktisk jägarskola
tillsammans med Billeruds Jaktskytteklubb.
Genomfört.
Ny jägarskola i samarbete med Bofab. Startar mars 2020

Bättre folkhälsa

Starkare
demokrati

Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Genomfört. Besök tillsammans med SBK-distriktet och samarbete kring
klubbens verksamhet under året
Älvenäshallen - inomhushall för hundträning. Samarbete med aktiviteter i form av kamratcirklar i hallen .

Ökat miljöansvar

Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Satsning på folkbildning om hur människor påverkas av kemikalier
i kommunen i samarbete med universitetet och familjecentralen i
Grums. Tanken är att ta ner forskningen till folkbildningsnivå och en
föreläsning har hållits.
Ej genomfört naturguidningar.
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Grums kommun
Kultur

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi ska starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.

Integration
Svenska.

Ökad mångfald

Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Fortsätta driva Älskade barn.
Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Samhällsorientering.
Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Arbetsmarknad.
Genomfört.

Mer kultur till fler

Ökad mångfald

Satsa på att få fler utrikesfödda kvinnor i verksamheten.
Genomfört.
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Hagfors kommun
Musik
UKM – Ung Kultur Möts.

Mer kultur till fler

Detta genomfördes i samband med turnéstopp i Livekarusellen, på
Älvstrandens Bildningscenter. Skola och Kulturskola i samverkan med
Fritidsgård, även med konceptet Kulturcrew för att arbeta med det
unga arrangörskapet via skolan. Deltagare från Hagfors fanns med vid
regional och riksfestival.
Samarbeta med Hagfors Innovation Park (MECO?).

Mer kultur till fler

Vi ska genomföra MCU – MusikCirkelUtveckling.

Starkare
demokrati

MCU blev aldrig av 2019 utan planeras inför 2020 istället.

Starkare
demokrati

Mer kultur till fler

Samarbeta med skolan, kulturskola, fritidsgårdar. Jobba upp kulturcrew inför Livekarusellen och festivalen Sunnemoon.
Genomfört.
Sunnemoon beslutade att inte genomföra festivalen igen 2019 på grund
att ekonomiska hinder.
Vi ska genomföra turnéstopp i Livekarusellen.

Mer kultur till fler

Detta genomfördes i samband med UKMs lokalfestival i Hagfors.

Starkare
demokrati

Mer kultur till fler

Vi bedriver cirklar och samarbete med flera band i Hagfors.
Genomfört.
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Hagfors kommun
Djur & Natur

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägareförbundet - skytteträning med jaktriggen. Jägarskolan. Skyttesimulatorn, Utbildning av skytteinstruktörer på Västra Tönnets jaktskyttebana.
Genomfört.

Bättre folkhälsa

Starkare
demokrati

Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Besök tillsammans med SBK-distriket och samarbete kring cirklar,
regionskurser mm
Sportfiskarna

Ökat miljöansvar

Vi ska initiera en träff för alla föreningar i Värmland, framflyttat till 2020.
Kultur

Mer kultur till fler

Starkare
demokrati

Nya kontakter, spelkultur – samarbete med Steelgames, cirklar i Magic.
Blev ej av, Magic-spelare ej intresserade av samarbete.
Samarbete med kulturförvaltningen/biblioteket; temakvällar, utställningar mm.

Mer kultur till fler

Prova på rollspel på bibliotek genomfört.
Det andra är ej genomfört.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi ska starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.
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Hallsbergs kommun
Musik
Vi ska genomföra ett stopp i vår fritidsgårdsturné.

Mer kultur till fler

Inget stopp genomfördes.
Satsa på musikverksamhet inom LSS .

Mer kultur till fler

Genomfördes.
Vi ska genomföra öppen scen inom LSS.

Mer kultur till fler

Genomfördes.
Vi ska genomföra ett turnéstopp i Livekarusellen.

Mer kultur till fler

Genomfördes.
Djur & Natur

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägareförbundet
Den 2 april genomförde vi en kurs i köttrökning i Hjortkvarn.
Den 23 april ordnade vi tillsammans med Hallsbergs jaktvårdskrets en
föreläsning med världens främsta kvinnliga jägare, Ulrika KarlssonArne. Arrangemanget hölls i Alléskolans matsal och Studiefrämjandet
stöttade kretsen genom att betala kostnaden för föreläsararvodet.
Den 2 juni ordnade vi, efter önskemål från styrelsen i Hallsbergs jaktvårdskrets, en utbildningsdag med en av Sveriges bästa skytteinstruktörer Jocke Smålänning. Arrangemanget gick av stapel på Boo Hjortkvarns Jaktskytteklubb . Jocke instruerade under en heldag ett 20-tal
mycket nöjda deltagare i både hagel- och kulskytte. Studiefrämjandet
möjliggjorde utbildningen genom att ordna allt det praktiska, samt
genom att subventionera deltagaravgiften.

Ökat miljöansvar

Jägarskolan.
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Hallsbergs kommun
Under året lanserades ett nytt studiematerial för jägarskolan. I samband med detta ordnade vi tillsammans med Jägareförbundet en vidareutbildning för alla våra jägarskolledare i våra bägge län. Från Hallsbergs kommun deltog tre ledare. Hösten 2019 startade de en jägarskola
i Pålsboda, där 20 nya jägare i skrivande stund håller på att utbildas.
Jägareförbundet.

Ökat miljöansvar

Genomfört kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med teori och
praktik.
Jägareförbundet.

Ökat miljöansvar

Genomfört kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (hund i
hägn).
Kultur

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Samarbete med Mandala konstgrupp i Hallsberg.
Genomfört.
Läxcafé

Starkare
demokrati

Sedan många år har vi genomfört läxcafé varje tisdag i Röda Korsets
lokaler vid Nytorget.
I samarbete med Hallsbergs hembygdsförening stöttade vi en studiecirkel som arbetat med en bok och Tomtas och Skalleruds historia.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi ska starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.

Utbildning

Mer kultur till fler

Ledarutveckling steg 1.
Det genomfördes två steg 1 den 16 februari. Totalt 28 deltagare. En av
utbildningarna riktade sig till ledare i etniska föreningar.
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Hallsbergs kommun
Ledarutveckling steg 2.

Mer kultur till fler

Genomfördes 26 - 27/4. 18 personer deltog i denna utbildning.
Ledarutveckling steg 1 för ledare i etniska föreningar.

Starkare
demokrati

Genomfördes 16 februari. Se ovan.
Integration
Trafiksäkerhet.

Ökad mångfald

Genomfördes.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Fortsätta driva Älskade barn.
Genomfördes.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Samhällsorientering.
Genomfördes.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Arbetsmarknad.
Genomfördes.

Mer kultur till fler

Ökad mångfald

Satsa på att få fler utrikesfödda kvinnor i verksamheten.
Genomfördes.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Föräldrastöd.
Genomfördes.
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Hammarö kommun
Musik
Vi ska samarbeta med Mörmo Gård och musikhuset Red House.

Mer kultur till fler

Samarbetet funkar bra, även om musikintresset i kommunen minskat. Vi stöttar med cirklar i olika instrument m.m. och hjälper till med
musikhuset.
Vi ska vara medarrangörer till Red House Rocks.

Mer kultur till fler

Vi var med i planering och genomförande av den lilla festivalen som
snart funnits i 25 år.
Vi ska genomföra en lokal festival i UKM den 22-23 mars.

Starkare
demokrati

Festivalen genomfördes ej, deltagare kunde medverka vid andra lokala
festivaler.
Vi bedriver cirkelverksamhet med Hammarö Storband.

Mer kultur till fler

Genomfört.
Vi ska arrangera konserter i skateparken vid Mörmo Gård.

Mer kultur till fler

Vi genomförde Red House Rocks i skateparken.
Vi ska genomföra ett turnéstopp i Livekarusellen.

Mer kultur till fler

Det genomfördes med hjälp av fritidsgården och några engagerade
ungdomar. En väldigt trevlig kväll med blandad musik och gott om
publik.
Djur & Natur

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägareförbundet - skytteträning med jaktriggen. Eftersök mörkerträning.
Genomfört.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Hammarö Jaktvårdsklubb.
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Hammarö kommun
Genomfört kurs i skeetskytte, jaktskytteträning, handladdning, Alexandragrupp-jaktskytte för kvinnor i samarbete med Karlstad Jaktskytteklubb.

Bättre folkhälsa

Starkare
demokrati

Brukshundklubbarna - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Genomfört.
Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Ökat miljöansvar

Samtal har påbörjats om att göra ett framtida gemensamt event med
flera MO och SO inblandade. Föreningen har samarbetat med Karlstadskretsen.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Ortnitologer på Hammarö fågelstation - studiecirkel om ringmärkning.
Genomförd.
Sportfiskarna

Ökat miljöansvar

Vi ska initiera en träff för alla föreningar i Värmland, framflyttat till 2020.
Studiefrämjandet ordnar en aktivitetsdag med naturtema, detta är
också en planerad aktivitet för 2020.
Kultur

Mer kultur till fler

Starkare
demokrati

Vi ska i samarbete med Mörmo Gård starta spelverksamhet.
Framflyttat till 2020.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi ska starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.

Utbildning

Starkare
demokrati

Bättre folkhälsa

Mötet med Hammarö brukshundklubb
Genomfört.
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Hällefors kommun
Utbildning
Ledarutveckling steg 4.

Starkare
demokrati

Inställd p ga för få anmälningar.
Djur & Natur

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägareförbundet - kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med teori
och praktik. Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (i hägn).
Skytteträning med jaktriggen.
Genomfört.
Föreningsutveckling för jaktvårdskretsen.

Starkare
demokrati

Ej genomfört.

Ökat miljöansvar

Starkare
demokrati

Jägarskolan.
Genomförd.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Naturskyddsföreningen bygger ett visitors center vid Södra Hyttan.
Studiefrämjandet stöttar dem i detta.

Bättre folkhälsa

Starkare
demokrati

Brukshundklubbarna - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Besök tillsammans med SBK-distriktet, marknadsfört höstens anmälningskväll via sociala medier, varit med på två ledarmöten och har
hjälpt till att utveckla föreningsarbetet, stöttat aktiva medlemmar att
vara mer delaktiga
Föreläsning missing people. På gång.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Samarbete med vårdcentralen.
Studiefrämjandet ska i samarbete med vårdcentralen försöka nå äldre
människor och få dem att engagera sig i kamratcirklar.
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Hällefors kommun

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Föreningskunskap och språkcafé tillsammans med en etnisk förening.
På gång.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Keramikkurser.
Genomfört.

Kultur
Planerar kulturhus med ev. eget kontor - 2021.

Starkare
demokrati

På gång.

Starkare
demokrati

Mer kultur till fler

Taggad 2019– 5 dagars ”boostning” i syfte att väcka intresse och fånga
upp ledare och deltagare till cirkelverksamhet.
Genomfört.

Mer kultur till fler

Starkare
demokrati

Inleda samarbete med folkhögskolan – 2021.
På gång.

Mer kultur till fler

Starkare
demokrati

Inleda samarbete med Piratlajv, Finska Föreningen, E-sportförening.
Ej genomfört.

Ökat miljöansvar

Mer kultur till fler

Hållbara caféer, resultat innan 2021.
Genomfört.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi ska starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.
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Hällefors kommun
Integration

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Samhällsorientering.
Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Föräldrastöd.
Genomfört.

Ökad mångfald

Svenska.
Genomfört.
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Karlskoga kommun
Utbildning
Ledarutveckling steg 1, 16/11.

Starkare
demokrati

Inställd p ga för få anmälningar.
MCU, musikcirkelutveckling

Starkare
demokrati

Genomfördes i mars. 16 personer deltog.
Djur & Natur

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägareförbundet - kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med teori
och praktik. Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (hund i
hägn). Jägarskolan i samarbete med Bofors Jägargille.
Genomfört.

Bättre folkhälsa

Starkare
demokrati

Brukshundklubbarna - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Genomfört.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Sportfiskarna
Vi ska initiera en träff för alla föreningar i Värmland, framflyttat till 2020.

Integration

Ökad mångfald

Trafiksäkerhet.
Genomfört.

Ökad mångfald

Svenska.
Genomfört.

Ökad mångfald

Hälsa.
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Karlskoga kommun
Genomfört.

Ökad mångfald

Fortsätta driva Älskade barn.

Starkare
demokrati

Genomfört.

Ökad mångfald

Samhällsorientering.

Starkare
demokrati

Genomfört.

Ökad mångfald

Arbetsmarknad.

Starkare
demokrati

Genomfört.

Mer kultur till fler

Satsa på att få fler utrikesfödda kvinnor i verksamheten.

Ökad mångfald

Genomfört.

Ökad mångfald

Föräldrastöd.

Starkare
demokrati

Genomfört.
Kultur
Samarbete med 3 teaterföreningar.

Mer kultur till fler

Två har vi samarbete med, en tredje är på gång under 2020.

Ökad mångfald

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Satsning på dans, workshops och fortbildning.
Workshop i Kizomba genomfört i april.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi ska starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.
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Karlskoga kommun
Musik

Mer kultur till fler

Bedriva cirkelverksamhet i våra två musikhus, Skrantahuset och
Häsängs musikhus.
Genomfördes.

Starkare
demokrati

MCU-musikcirkelutveckling.
Genomfördes i mars med 16 deltagare och gott resultuat.

Mer kultur till fler

Festival Boot Camp
Vi genomförde Festival Boot Camp på hotel Nobel i Karlskoga i maj
2019. Ditt bjöd vi in artister som skulle spela på någon av sommarens
NEMIS-scener. 5 band deltog på xcvb utbildningen. Tre från vår egen
avdelning, ett band från Uppsala och ett från Stockholm. Under ledning
av oss fick artisterna lära sig vad dom kan förvänta sig av en festivalspelning. Vi stöttade banden i att planera vad de skulle göra innan,
under och efter festivalen för att nyttja den på bästa sätt.

Verksamhetsberättelse 2019
Studiefrämjandet Örebro-Värmland

33

Karlstad kommun
Kultur

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Kulturverkstan.
Genomfört.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Kultur i vården – dansföreställning.
Genomfört.

Bättre folkhälsa

Ökad mångfald

Värmland Pride, delta aktivt 2019.
Vi deltog inte aktivt då vi fick prioritera bokfestivalen.
Spelens Hus 2021. Ett mål att det finns ett eget hus för samtliga spelkulturföreningar i Karlstad. Förstudie under 2019.

Mer kultur till fler

Ej genomfört.
Spontankultur.

Mer kultur till fler

Genomfört: GjutJAM, cosplayworkshops, rollspelslyftet

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Satsning på dansverksamhet.
På gång.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi ska starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.

Musik

Mer kultur till fler

Livekarusellen – Katapulten
Genomfördes 19 januari och gick väldigt bra.

Starkare
demokrati

Livekarusellen – riksfestival, genomförs i maj 2019, om den inte förläggs
i Norrköping.
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Karlstad kommun
Ej genomfört då riksfestivalen genomfördes i Norrköping. Dock hade vi
både personal och artister på plats på evenemanget.

Mer kultur till fler

Livekarusellen – turnéstopp ska genomföras på Kulturskolan.
Genomfördes med 2 scener där artister från Livekarusellen varvades
med artister från Kulturskolan.

Mer kultur till fler

Nemis – Putte i Parken. Vi kommer ansvara för en scen på festivalen
med 12 artister från Studiefrämjandets verksamhet och flera artister
från UKM.
Genomfördes med bra resultat. Vi hade 12 akter på NEMIS-scenen och
ytterligare 8 akter på vår mindre scen på festivalområdet.

Mer kultur till fler

Musikverksamhet på musikhuset Strandvillan, där vi har 22 replokaler.
Verksamheten fortsätter och fungerar bra. Från och med 2019 har vi ny
fastighetsägare som vi hoppas ska kunna få huset i bättre skick för våra
cirklar.

Mer kultur till fler

Musikverksamhet på Gjuteriet, där vi har 10 replokaler och inspelningsstudio.
Verksamheten frodas och fungerar bra. Vi har replokalerna fulla, vår
utrustade lokal är väldigt populär, och inspelningsstudion har väldigt
bra beläggning. Under hösten startade vi också upp musikundervisning
i olika instrument vilket har varit mycket lyckat.

Ökat miljöansvar

Musikloppis.
Ej genomförd.

Mer kultur till fler

UKM – Kronoparken, Orrleken, UNO, Tolvmansgatan.
Lokal festival genomfördes på Uno med avknoppningar innan på de
övriga gårdarna.

Mer kultur till fler

UKM – kulturnatten.
Genomfördes med ett enkelt program på Uno.
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Karlstad kommun

Mer kultur till fler

UKM – Värmlands Bokfestival.
Genomfördes ej efter bedömningen att fokus behövdes för andra delar
av UKMs verksamhet samma tidsperiod, samt att det inte var ett format
vi kunde fylla enligt festivalens övriga programsättning. Nya möjligheter 2020?

Mer kultur till fler

UKM – Putte i Parken.
Genomfördes ej då det blev för nära inpå riksfestivalen och behovet var
därmed uppfyllt. Nämnas att Drömsommarjobbet gick under samma
period, där potentiella unga arrangörer var upptagna i sina arbeten och
dess program.

Mer kultur till fler

UKM – arrangörsutbildning 18/1, UNO.
3 unga arrangörer för uppdrag och egen budget att skapa UKM Värmlands arrangörsutbildning, den genomfördes med 15 deltagare från
flera värmländska kommuner.

Mer kultur till fler

UKM – riksfestival 27-30/6, Wermland Opera.
Genomfördes med fantastiskt resultat. Den bästa och största riksfestivalen för UKM på många år. UKM Värmland hade över 100 deltagande
personer.

Mer kultur till fler

Driva musikgäris Värmland.
Genomförde bland annat ett produktions- och låtskrivarcamp och fick
en många fler medlemmar samt ett lyckat arrangemang till förmån för
Musikhjälpen på Clarion Collection Hotel Plaza.

Mer kultur till fler

Lovaktiviteter på fritidsgårdarna genomförs på alla skollov utom jullovet.
Vi genomförde techkollo under sommarlovet med stöd av Karlstad
Kommun. 25 barn deltog som var intresserade av musik, spel och
teknik.

Mer kultur till fler

Share Music utbildning i samarbete med Region Värmland, 29-30/3.

35

36

Verksamhetsberättelse 2019
Studiefrämjandet Örebro-Värmland

Karlstad kommun
Vi arrangerade två utbildningsdagar med Share Music i samarbete med
Region Värmland med stöd av Karlstad Kommun, 29 - 30/3, “Vem tillhör
Kulturen?”

Mer kultur till fler

Samarbeta med och bedriva cirkelverksamhet på fritidsgården Tolvmansgatan.
Vi fortsätter att utveckla verksamheten. Det har inte hänt jättemycket,
men det börjar bli lite fart i replokalerna på Tolvmansgatan. I den mån
vi kan hänvisar vi ungdomar som vill spela musik till fritidsgårdens
replokaler, då dessa blir lite billigare än de n som vi har.

Mer kultur till fler

Samarbeta med och bedriva cirkelverksamhet på UNO.
Vi har en replokal på UNO men det har inte varit så många där och repat
och på grund av brist på resurser har vi inte kunnat ta hand om verksamheten i den mån vi velat. Men vi har några band som ibland nyttjar
lokalen på UNO.

Mer kultur till fler

Återigen samarbetade vi med Karlstads Skateboardklubb
Vi var med och arrangerade “2 dagar senare”, en dag med skatetävlingar
och livemusik.

Starkare
demokrati

Musikprojektet MECO
Har genomfört ett flertal evenemang i Karlstad under året. Evenemangen sker i samarbete med Karlstads Universitet och Högskolan
Innlandet (Norge). Evenemang som genomförts har varit; Inspofrukost
på Löfbergs Café, seminarier om att driva skivbolag, att producera sång,
marknadsföring på sociala medier, starta eget företag, musikbranschträffar och musikproduktion.

Utbildning

Starkare
demokrati

Ledarutveckling steg 1.
Genomfördes 16/3 med 20 deltagare.
Genomfördes en extrainsatt med 9 deltagare för 4H.

Starkare
demokrati

Ledarutveckling steg 1 utomhus.
Genomfördes på Jäverön, Skattkärr, 11/5 med 12 deltagare.

Verksamhetsberättelse 2019
Studiefrämjandet Örebro-Värmland

37

Karlstad kommun
Musikcirkelledarutveckling.

Starkare
demokrati

Genomförd 8 - 9/4 med 16 deltagare. Ytterligare en MCU genomfördes
med totalt 9 deltagare.
Integration
Svenska.

Ökad mångfald

Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

DELMOS - Insatser för att minska och motverka segregation.
Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Fortsätta driva Älskade barn.
Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Samhällsorientering.
Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Arbetsmarknad.
Genomfört.

Mer kultur till fler

Ökad mångfald

Satsa på att få fler utrikesfödda kvinnor i verksamheten.
Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Föräldrastöd.
Genomfört.

Djur & Natur

Ökat miljöansvar

Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
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Karlstad kommun
Klädbytardag, miljövänliga veckan, naturguidade besök i naturreservat samt övrigt stöd till föreningen efter behov.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Ornitologerna - stöd utifrån behov och önskemål.
Värmlands ornitologiska förening och Karlstads ornitologiska förening:
föreläsningar, bildvisningar och utställningar.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Friluftsfrämjandet - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Två träffar har skett med styrelsen för att inbjuda till ett samarbete som
kan bidra till föreningens framtida verksamhet såsom enklare rapportering för deras ledare.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Brukshundklubben.
Funktionärsutbildning, Studiefrämjandet arrangerar en träff för utbildningsansvariga i SBK- och SKK klubbar i Karlstad med föreläsare. Vi
samarbetar med klubben kring den verksamhet som görs med cirklar
mm. Besök tillsammans med SBK-distriktet.
Naturrum - samarbete utifrån föreningens behov och önskemål.

Ökat miljöansvar

Föreläsning om fåglar och fågelholksbygge med 40 barn plus medföljande vuxen på sportlovet.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Sportfiskarna
Vi ska initiera en träff för alla föreningar i Värmland, framflyttat till 2020.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

4 H - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Vi söker kontakt men får inga svar. Föreningen hade ekonomiska problem och vi har avvaktat att de ska återhämta sig från den situationen.

Ökat miljöansvar

Trädgårdssällskapet i Karlstad - stöd utifrån föreningens behov och
önskemål.
Får stöd utifrån föreningens behov och önskemål. De får hjälp med kopiering, frankering och utskick av programblad samt håller sina möten i
våra lokaler på Gjuteriet.

Ökat miljöansvar

Stadsodlarna - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
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Karlstad kommun
Genomfört.
Koloniträdgårdsföreningarna - stöd utifrån föreningarnas behov och
önskemål.

Ökat miljöansvar

Koloniträdgårdsföreningen Steffens minne - stöd utifrån föreningens
behov och önskemål och ett samarbete har påbörjats för att hjälpa
dem igång med kurser och utbildningar i samarbete med Sfr men även
andra föreningar.
Karlstads koloniträdgårdsförening - stöd utifrån föreningens behov och
önskemål

Ökat miljöansvar

Mer kultur till fler

Seniorernas Hus
Genomfört workshops och naturguidningar.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Lokala hundklubbar/Sörmons LKK (Lokal Kennelklubb)
Stöd utifrån behov och önskemål.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägareförbundet - skytteutbildning med jaktriggen. Jägarskolan.
Viltmatsarrangemang tillsammans med Svenska kockars förening,
jaktledarutbildning, långhållsskytte.
Genomfört.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Karlstads jaktskytteklubb: Alexandragrupp-jaktskytte för kvinnor
tillsammans med Hammarö Jaktvårdsklubb, NVR-Nationella viltolycksrådet har tillsammans med jaktskytteklubben, Jägareförbundet och
Studiefrämjandet som arrangerande utbildare anordnat en pilotutbildning för eftersöksjägarna i länet.
Genomfört.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

I2-skogens jakt- och viltövningsområde har över året tillsammans med
Studiefrämjandet och Jägareförbundet arrangerat ett större antal
utbildningsjakter där ett stort antal av våra jägarskoledeltagare är återkommande målgrupp.
Genomfört.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Blå stjärnan
Vi stöttar vid behov.
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Kils kommun
Utbildning
Ledarutveckling steg 3.

Starkare
demokrati

Inställd p ga av trafikläget.
Djur & Natur

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägareförbundet - skytteutbildning med jaktriggen. Jägarskolan.
Genomfört.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Kil Jakt- och Sportskytteförening
Praktisk jägarskola genomfört.

Bättre folkhälsa

Starkare
demokrati

Brukshundklubbarna - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Träff med utbildningsansvariga i SBK-distriktet på klubben i Kil.
Samarbete kring klubbens verksamhet. Besök tillsammans med SBKdistriktet.

Starkare
demokrati

Bättre folkhälsa

Tollareklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Genomfört.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Friluftsfrämjandet - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Genomfört ska b la. börja med mountainbikecykling.
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Kils kommun
Kultur

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Arbeta mer ingående med existerande förening inom dans.
Genomfört.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi ska starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.

Musik

Mer kultur till fler

Vi ska genomföra lokal festival inom UKM – Ung Kultur Möts.
Detta är inte gjort pga tidsbrist från vår sida samt ingen etablerad kontakt för att ta upp UKM i Kil igen.

Mer kultur till fler

Undersöka möjligheten till samarbete med ungdomsgården.
Detta är inte gjort pga tidsbrist. Vi har dock startat en studiecirkel i Kil
med bandet Paper Shades som under 2020 deltar i Livekarusellen.
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Kristinehamn kommun
Kultur

Mer kultur till fler

Cosplayworkshop.

Starkare
demokrati

Genomfördes vid 2 tillfällen.

Ökad mångfald

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Dans för alla, integration.
På gång.

Starkare
demokrati

Bättre folkhälsa

Allt vi inte pratar om
En föreläsning om mansrollen genomfördes.
Samarbete med folkhögskolan.

Mer kultur till fler

På gång.

Mer kultur till fler

Starkare
demokrati

Post-apokalyptisk utställning, bokcirklar och rollspel.
Hade ej plats denna höst, nytt försök 2020.

Mer kultur till fler

Starkare
demokrati

Överbryggande kultur, där ung-gammal möts. Ett långsiktigt arbete,
kan ge resultat 2021.
Ett långsiktigt arbete, kan ge resultat 2021.

Bättre folkhälsa

Mer kultur till fler

Seniorkollo. Aktiviteter för äldre, jämför popkollo.
Genomfört.

Integration
Svenska.

Ökad mångfald

Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Samhällsorientering.
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Kristinehamn kommun
Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Arbetsmarknad.
Genomfört.

Mer kultur till fler

Ökad mångfald

Satsa på att få fler utrikesfödda kvinnor i verksamheten.
Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Föräldrastöd.
Genomfört.

Djur & Natur

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägareförbundet - skytteutbildning med jaktriggen. Jägarskolan. Alexandragrupp, jaktskytte för kvinnor.
Genomfört.

Bättre folkhälsa

Starkare
demokrati

Brukshundklubbarna - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Medlemsträff föreningsutveckling. Samarbete kring kurser och cirklar/
annan verksamhet. Besök tillsammans med SBK-distriktet

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Sportfiskarna
Vi ska initiera en träff för alla föreningar i Värmland, framflyttat till 2020.
Sällskapet för naturskydd/Naturskyddsföreningen.

Ökat miljöansvar

Stöd utifrån föreningens behov och önskemål och deras verksamhet
sker i samarbete med Sfr.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Friluftsfrämjandet - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Deltagit på instruktörsträff tillsammans med regionalt ansvarig på
Friluftsfrämjandet.
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Kristinehamn kommun
Trädgårdssällskapet i Kristinehamn - stöd utifrån föreningens behov
och önskemål.

Ökat miljöansvar

Genomfört.

Bättre folkhälsa

Starkare
demokrati

Kristinehamns Weight-pullklubb
Nystartad klubb, mycket friskvård och fys på hund. Vi stöttar med
marknadsföring och lokaler.

Musik
Eventuellt genomförs ett turnéstopp i Livekarusellen.

Mer kultur till fler

Detta genomfördes ej då vi inte hade något ställe att vara på.
UKM – Lokal festival.

Mer kultur till fler

Ingen lokal festival, finns ingen aktiv arrangör i dagsläget. Vi är måna
om att kunna fortsätta kartlägga aktörer vi kan sätta samman för möjlighet till lokalfestival i framtiden.
Studiecirklar i musikhuset på gamla A9, som vi driver i samarbete med
ABF.

Mer kultur till fler

Genomfört.
Samarbete med fritidsgården Bygget.

Mer kultur till fler

Vi har en fortsatt dialog med fritidsgården om deras eventuella flytt till
våra lokaler i Kristinehamn.
Vi ska samarbeta med Kristinehamns Bluesförening.

Mer kultur till fler

Samarbetet går långsamt framåt men det finns en kontakt och önskan om samarbete från båda håll. Mer fokus 2020 inför Kristinehamns
Bluesfest.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi ska starta samarbete med kommunen om verksamhet inom LSS och
Seniorboenden.
Genomfört.
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Kumla kommun
Musik
Vi ska genomföra en MCU – MusikCirkelUtveckling.

Starkare
demokrati

Ej genomfört, dock har banden erbjudits att delta på utbildning i Örebro.
Vi ska genomföra en fritidsgårdsturné för att locka ungdomar till vår
verksamhet.

Mer kultur till fler

Ej genomfört.
Vi ska undersöka möjligheten att genomföra en fritidsgårdsturné-liknande aktivitet för funktionsnedsatta.

Mer kultur till fler

Detta är ett pågående arbete.
Vi ska genomföra lovaktiviteter för ungdomar.

Mer kultur till fler

Ej genomförts.
Vi ska fräscha till i Musikkällarn, där vi har studio, replokaler och musikundervisning. Vi behöver flytta lite utrustning till annan plats för att
kunna göra i ordning studions inspelningsrum.

Mer kultur till fler

Detta är delvis genomfört. Dock återstår en hel del arbete.
Vi ska starta cirklar i sångteknik.

Mer kultur till fler

Ej genomfört.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi genomför kulturprogram på LSS och seniorboenden i kommunen.
Även verksamhet som babysång och klaffgitarr, samt undervisning för
pensionärer i gitarr.
Vi ska återställa och flytta ut ur vårt musikhus Villan.
Detta är genomfört. Banden som repade i Villan har fått nya lokaler och
vi har sparat in en hel del pengar.

Mer kultur till fler

Starkare
demokrati

Radio Fame är ett program av och med Anders Rotqvist.
Anders har en lätt funktionsvariation och har genom radion hittat något
som han verkligen brinner för och har bla intervjuat många kändisar
som tex Thomas Di Leva och Lill Lindfors.
Radio Fame spelas in i Studiefrämjandets studio i Kumla.
Programmet sänds i radio 94,3 på tisdagar kl 21.
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Kumla kommun
Kultur

Mer kultur till fler

Starkare
demokrati

Post-apokalyptisk utställning, bokcirklar och rollspel.
Visade ej intresse, nytt försök 2020.

Mer kultur till fler

Starkare
demokrati

Vi ska söka medel till ett projekt som handlar om media för och med
funktionsnedsatta på Sturepalatset. Resultat 2020-2021.
Pågående.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi ska starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.

Utbildning
Ledarutveckling steg 1.

Starkare
demokrati

Planerad till 21/9. Inställd p ga för få deltagare.
Djur & Natur

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägareförbundet
Kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med teori och praktik
Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (hund i hägn).

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägarskolan
Under året lanserades ett nytt studiematerial för jägarskolan. I samband med detta ordnade vi tillsammans med Jägareförbundet en vidareutbildning för alla våra jägarskolledare i våra båda län. Från Kumla
kommun deltog två ledare. Hösten 2019 startade de en jägarskola i
Studiefrämjandets lokaler i Kumla, där 12 nya jägare i skrivande stund
håller på att utbildas.
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Kumla kommun
Integration
Svenska.

Ökad mångfald

Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Arbetsmarknad.
Genomfört.

Mer kultur till fler

Ökad mångfald

Satsa på att få fler utrikesfödda kvinnor i verksamheten.
Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Föräldrastöd.
Genomfört.
Trafiksäkerhet.

Ökad mångfald

Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Älskade Barn.
Genomfört.
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Laxå kommun
Musik
Vi kommer fortsätta bedriva verksamhet i vårt musikhus, och utöka
med att testa att bedriva rollspelsverksamhet i lokalerna. Verksamheten utvärderas efter 6 månader.

Mer kultur till fler

Vi beslutade under hösten att säga upp replokalerna i Laxå på grund
av ekonomiska skäl. Vi flyttar ut efter första kvartalet 2020 och ser över
möjligheten att bedriva verksamheten i kommunens nya aktivitetshus.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi ska bedriva verksamhet på Laxå Dagcenter. Musikverksamhet.
Vi har bedrivit musikverksamhet på Laxå Dagcenter. Vi har även körverksamhet i Laxå och under 2020 tittar vi på möjligheten att samarbeta
med Kommunen i Kunskapens Hus.

Kultur

Mer kultur till fler

Starkare
demokrati

Starta samarbete med ny spelförening i musikhuset.
Genomfört.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Permakulturkurs som syftar till att fortsätta kommande år. Resultat
2021.
Genomfört.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi ska starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.

Djur & Natur

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägareförbundet
Genomfört kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med teori och
praktik.
Genomfört kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (i hägn).
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Laxå kommun
Integration
Svenska.

Ökad mångfald

Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Samhällsorientering.
Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Arbetsmarknad.
Genomfört.

Mer kultur till fler

Ökad mångfald

Satsa på att få fler utrikesfödda kvinnor i verksamheten.
Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Älskade Barn.
Genomfört.
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Lekeberg kommun
Musik
Vi bedriver stor musikverksamhet på musikhuset i Fjugesta.

Mer kultur till fler

Här tar vår handledare och musikhandläggare Agne emot med öppna
armar för alla som vill spela musik. Det finns replokal, konsertlokal och
pentry. Här bedriver vi även en del fotoverksamhet.
Vi ska genomföra turnéstopp i Livekarusellen på musikhuset i Fjugesta.

Mer kultur till fler

Detta genomfördes och blev väldigt lyckat.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi ska bedriva cirklar inom socialpsykiatrin i Läkande Sång och cirklar i
babysång.
Genomfört.

Djur & Natur

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägareförbundet
Hållbar hund - kurs i friskvård för jakthund. Inbjudna var samtliga medlemmar i Jägareförbundet Örebro län.
Kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med teori och praktik
Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (hund i hägn).

Ökat miljöansvar

Jägarskolan
Under året lanserades ett nytt studiematerial för jägarskolan. I samband med detta ordnade vi tillsammans med Jägareförbundet en
vidareutbildning för alla våra jägarskolledare i våra båda län. Från
Lekebergs kommun deltog en ledare.
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Lekeberg kommun
Kultur

Mer kultur till fler

Starkare
demokrati

Deltagare i hantverkscirklar från främst Fjugesta, men även från Kristinehamn och Örebro, deltog i en bussresa till Stockholm och utställning
på Kungl Slottet med mattor av Märta Måås Fjätterström. Fullbokat och
lyckat.
Genomfört.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi ska starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.

Integration

Mer kultur till fler

Ökad mångfald

Satsa på att få fler utrikesfödda kvinnor i verksamheten.
Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Föräldrastöd.
Genomfört.
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Lindesberg kommun
Musik

Mer kultur till fler

Starta DJ-kurser.
Vi startade inga DJ-kurser då intresset var för lågt. Fortsätter jobba på
att få till grupper under 2020

Mer kultur till fler

Starta nybörjarband.
Ett nybörjarband startades, sprungen ur lovaktiviteten under sommaren.

Mer kultur till fler

Bedriva cirkel- och kulturverksamhet på Hillstreet.
Vi bedriver en stor verksamhet på Hillstreet, både bandcirklar och
kulturprogram.

Mer kultur till fler

Genomföra musikkollo under sommaren 2019.
Vi har genomfört ett musikkollo i en vecka under sommaren 2019 med
15 deltagare i åk 4 - 6.

Mer kultur till fler

Ta emot sommarjobbare under sommaren 2019.
Vi har haft 15 sommarjobbare i en period om 3 veckor, under sommaren
2019.

Mer kultur till fler

Fritidsgårdsturné och skolturné.
Genomfördes ej på grund av att vi haft problem att ta oss in på både
fritidsgård och skola.

Mer kultur till fler

Utbytesspelningar.
Vi har tagit emot band på Hillstreet, men inte varit aktiva i att få ut band
på andra ställen i utbyte.

Starkare
demokrati

MCU – musikcirkelutveckling.
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Lindesberg kommun
Detta har vi inte genomfört, men deltagarna har ebjudits utbildning i
Örebro.
Utbildningar & workshops.

Mer kultur till fler

Vi har under året utbildat deltagare i vår studio för att kunna spela in på
egen hand.
Undersöka möjligheten till att starta en rullande replokal. Linde Energi
kan sponsra denna.

Mer kultur till fler

Linde Energi kunde tänka sig att sponsra inköp av en vagn för en
summa av 5000 kr. Vi har inte gått vidare med idén, ännu i alla fall.
Djur & Natur

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägareförbundet - kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med teori
och praktik. Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (i hägn).
Genomfört.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Praktisk jägarskola
Genomfört i Munkhyttan.
Verksamhet med Kyrkbergets vänner.

Bättre folkhälsa

Genomfört.
Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Ökat miljöansvar

Vi har haft kontakt med ordförande och besökt styrelsemöte, hjälpt till
med marknadsföring via sociala medier.
Önskar en lie-kurs 2020.
Ej genomfört styrelseutbildning.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Utökat samarbete med Friluftsfrämjandet.
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Lindesberg kommun
Ej genomfört.
Starta upp samarbete med trädgårdsföreningen.

Ökat miljöansvar

Samtal med ordförande och inlett samarbete inför 2020.
Utökat samarbete med Frövi Fågelklubb.

Ökat miljöansvar

Ej genomfört.

Bättre folkhälsa

Starkare
demokrati

Brukshundklubben.
Önskar kassörutbildning och rolig föreläsare. Jag har besökt ledarmöte
på klubben, haft en kontakt med ordföranden och utbildning av ny
kassör är inbokad april 2020, har tagit fram affischer och hjälpt till med
marknadsföring via sociala medier.

Integration
Svenska.

Ökad mångfald

Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Samhällsorientering.
Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Arbetsmarknad.
Genomfört.

Mer kultur till fler

Ökad mångfald

Satsa på att få fler utrikesfödda kvinnor i verksamheten.
Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Föräldrastöd.
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Genomfört.
Hälsa.

Ökad mångfald

Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Älskade Barn.
Genomfört.

Kultur

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi ska starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.
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Ljusnarsberg kommun
Kultur

Starkare
demokrati

Mer kultur till fler

Stolt Kopparbergare (se stolt Hälleforsare), intensiv satsning tillsammans med integrationsenheten.
Arbete påbörjas, resultat 2021.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi ska starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.

Djur & Natur

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägareförbundet - kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med teori
och praktik. Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (i hägn).
Genomfört.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägarskolan
Under året lanserades ett nytt studiematerial för jägarskolan. I samband med detta ordnade vi tillsammans med Jägareförbundet en
vidareutbildning för alla våra jägarskolledare i våra båda län. Från
Ljusnarsbergs kommun deltog en ledare.

Ökat miljöansvar

Ökad mångfald

Naturguidningar för nyanlända.
Språka mellan tallarna 2, genomfört.

Bättre folkhälsa

Starkare
demokrati

Svenska Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Vi har haft kontakt och stöttat föreningens arbete via mail och telefon.

Integration

Mer kultur till fler

Ökad mångfald

Satsa på att få fler utrikesfödda kvinnor i verksamheten.
Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Älskade Barn.
Genomfört.
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Munkfors kommun
Musik
Vi ska genomföra en lokal festival i UKM.

Mer kultur till fler

Ingen lokal festival genomförd. Vi har behov av en lokal part att föra dialog och kartläggning av aktörer för samarbete.
Samarbeta med Geijerskolan kring låtskrivande samt en cirkel som vill
ha hjälp med att boka och åka på en turné.

Mer kultur till fler

Det blev aldrig av då de planerade turnén på egen hand.
Projektet MECO

Mer kultur till fler

Vi gjorde ett besök under en lektion och föreläste om Studiefrämjandet
och projektet MECO. Lockade många deltagare till Livekarusellen samt
till MECOs nätverk.
Vi bedriver cirkelverksamhet i dragspel.

Mer kultur till fler

Djur & Natur

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägareförbundet - skytteutbildning med jaktriggen. Jägarskolan.
Genomfört.

Bättre folkhälsa

Starkare
demokrati

Svenska Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Besök tillsammans med SBK-distriktet. Samarbete kring klubbens
verksamhet.

Kultur

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi ska starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.
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Nora kommun
Musik
Vi ska genomföra en MCU – MusikCirkelUtveckling.

Starkare
demokrati

Denna genomfördes ej, men banden har erbjudits att delta på andra
orter i länet.
Vi ska genomföra ett turnéstopp i Livekarusellen.

Mer kultur till fler

Detta genomfördes ej då inga artister från Nora deltog i Livekarusellen.
Vi bedriver cirkelverksamhet med olika band i musikhuset i Nora.

Mer kultur till fler

Ej genomfört.
Vi fortsätter bedriva Folkbildningens Kulturskola.

Mer kultur till fler

FBKS bedrevs i vår regi under första halvåret 2019. Sedan beslutade
Nora Kommun att starta kommunal kulturskola, i egen regi. Vi har dock
kvar några elever i gitarr via skypelektioner med vår ledare Mahrcus
Ljung.
Djur & Natur

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägareförbundet - kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med teori
och praktik. Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (i hägn).
Jägarskolan, Seniorjägarna.
Genomfört.
Vi ska genomföra naturskola tillsammans med Naturskyddsföreningen.

Ökat miljöansvar

Genomfört.

Bättre folkhälsa

Starkare
demokrati

Vi samarbetar med Nora Brukshundklubb och deras cirkelverksamhet.
Hjälpt till med marknadsföring via sociala medier, backat upp styrelsen
med att ta fram kopior och affischer, hjälpt till med hemsidan. Designat
en informationsbroschyr tillsammans med styrelsen.

Ökat miljöansvar

Vi ska starta samarbete med trädgårdsföreningen i Nora.
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Nora kommun
Jag har kontaktat föreningen för ett samarbete kring en odlingskurs,
den är framflyttad till 2020
Vi ska genomföra lagningscafé.

Ökat miljöansvar

Genomfört.
Kultur

Starkare
demokrati

Mer kultur till fler

Vi ska genomföra en post-apokalyptisk utställning, samt ha bokcirklar
och rollspelsverksamhet.
Ej visat intresse, nytt försök 2020.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi kommer göra en satsning på dansworkshops.
Genomfört.

Mer kultur till fler

Ökad mångfald

Vi kommer ha hälsoaktiviteter för utrikesfödda kvinnor, i samarbete
med Integrationsenheten.
Genomfört.
Vi ska genomföra världens dans / cirkelskolan.

Mer kultur till fler

Genomfört.

Ökat miljöansvar

Ökad mångfald

Vi kommer arbeta med verksamhet inom hållbar mat, lagningscaféer,
resursanvändning och nya möten.
Genomfört.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi ska starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.

Integration

Ökad mångfald

Hälsa.
Genomfört.
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Storfors kommun
Musik
Vi ska genomföra en lokal festival i UKM.

Mer kultur till fler

Ingen lokal festival genomförd. Vi har behov av en lokal part att föra dialog och kartläggning av aktörer för samarbete.
Vi ska genomföra ett turnéstopp i Livekarusellen.

Mer kultur till fler

Genomfört.
Inleda och utveckla samarbetet med kulturhuset.

Mer kultur till fler

Detta har, pga brist på resurser inte blivit av.
Djur & Natur

Bättre folkhälsa

Starkare
demokrati

Storfors hundklubb (Lokal kennelklubb) – samarbete kring klubbens
verksamhet utifrån deras behov.
Genomfört.

Kultur

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi ska starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.
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Sunne kommun
Musik
Vi ska genomföra en lokal festival i UKM.

Mer kultur till fler

Ingen lokal festival genomförd. Vi har behov av en lokal part att föra dialog och kartläggning av aktörer för samarbete.
Nå unga arrangörer i samarbete med Västanå Teater.

Mer kultur till fler

Ett försök att komma i kontakt med Västanå Teaters ungdomsverksamhet har gjorts, men vi har inte lyckats.
Djur & Natur

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Svenska Jägareförbundet
Jaktskytteutbildning med jaktriggen, jägarskolan, jägarcafé medlemsnyttan, aktivitet för ungdomar på skogsbruksskolan Södra Viken.

Bättre folkhälsa

Starkare
demokrati

Svenska Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Besök tillsammans med SBK-distriktet. Samarbete kring klubbens
verksamhet. Föreningskunskap. Vi har samarbetat vid ett arrangemang
av rallylydnadsfunktionärsutbildning.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Friluftsfrämjandet - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Genomfört.

Kultur

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi ska starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.
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Sunne kommun
Integration
Svenska.

Ökad mångfald

Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Samhällsorientering.
Genomfört.

Mer kultur till fler

Ökad mångfald

Satsa på att få fler utrikesfödda kvinnor i verksamheten.
Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Föräldrarstöd.
Genomfört.
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Säffle kommun
Musik

Mer kultur till fler

Vi ska bedriva cirkelverksamhet med banden Strykjärn och Creatures.
Banden driver sina cirklar hos oss. Creatures var också med i Livekarusellen 2019 och fick genom sitt deltagande i distriktsfestivalen en spelning på Ubarka Festivalen i Norge.

Mer kultur till fler

Vi ska starta cirklar med banden Pergite och Rave On Band.
Ej genomfört

Mer kultur till fler

Vi ska genomföra UKM – lokalfestival.
Väl genomförd lyckad festival. Vi fanns på plats med scenproduktion
och mycket festivalmateriel. Flera deltagare fanns sedan med på regional och riksfestival. UKM Säffle växer inför 2020. Lokala Samordnaren
Niklas Lychou blir också nominerad och vald till Ordförande för UKM
Sverige.

Mer kultur till fler

Vi ska genomföra UKM – länsfestival 17-19 maj 2019. På länsfestivalen
finns möjlighet att delta i VIP-programmet, det ska vi erbjuda personal
och nyckelpersoner i Örebro län inför en eventuell start av UKM i Örebro
län.
På länsfestivalen finns möjlighet att delta i VIP-programmet, det ska vi
erbjuda personal och nyckelpersoner i Örebro län inför en eventuell
start av UKM i Örebro län. Mycket väl genomfört.

Mer kultur till fler

Vi ska inom ramen för UKM utbilda unga arrangörer och vara mentorer
åt ungdomarna i ledningsgruppen för UKM.
Mycket väl genomfört.

Mer kultur till fler

Vi ska tillsammans med Västra Götalandsregionen skapa ett projekt
som handlar om att arbeta med unga och arrangörskap.
Projektidé utvecklad och medel sökt från Kulturrådet. Avslag.

Mer kultur till fler

Samarbeta med Ungdomens Hus.
Tillsammans med Ungdomens Hus har vi samarbetat kring musikkurser, Livekarusellen och olika evenemang.

Djur & Natur
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Säffle kommun
Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägareförbundet - skytteutbildning med jaktriggen. Jägarskolan.
Genomfört.
Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Ökat miljöansvar

Genomfört , bland annat föreningsutveckling.

Bättre folkhälsa

Starkare
demokrati

Svenska Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Genomfört.
Trädgårdssällskapet i Säffle, stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Ökat miljöansvar

Genomfört, de har bland annat planer på stadsodling med studiecirkelverksamhet.
Kultur

Starkare
demokrati

Mer kultur till fler

PR-satsning i Säffle med riktade affischer.
Framflyttat till 2020.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Dans med publiksamtal riktat mot ungdomar. Har sökt pengar från
Regionen, blir av vid positivt svar. Dansverksamhet med utrikesfödda.
På gång.
Ta kontakt med Säffle Opera för ev framtida samarbete. Resultat 2021.

Mer kultur till fler

Genomfört.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi ska starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.

Integration

Ökad mångfald

Vi ska genomföra cirklar i svenska och samhällsorientering.
Genomfört.
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Torsby kommun
Musik
Vi ska genomföra en lokal festival i UKM.

Mer kultur till fler

Genomförd. Deltagare medverkar också vid regional och riksfestival.
Vi ska genomföra ett turnéstopp i Livekarusellen med föreningen Ge
och Hör.

Mer kultur till fler

Genomfört.
Vi bedriver cirkelverksamhet med flera band och musiker.

Mer kultur till fler

Bland annat bandet Dyess som under första halvan av 2019 gick kurser
hos oss, fick coachning och deltog i Livekarusellen.
Djur & Natur

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägareförbundet - jaktskytteutbildning med jaktriggen. jägarskolan.
Utbildning av nya och gamla jaktskytteinstruktörer och skjutledare.
Alexandragrupp-jaktskytte för kvinnor. Jaktlagsaktiviteter.
Genomfört.

Bättre folkhälsa

Starkare
demokrati

Svenska Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Besök tillsammans med SBK-distriktet. Samarbete med klubbens arrangemang. Föreningskunskap.

Ökat miljöansvar

Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Ej genomfört.

Ökat miljöansvar

Trädgårdssällskapet i Torsby - stöd utifrån föreningens behov och
önskemål.
Ej genomfört.
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Torsby kommun
Kultur
Förstudie om Finnskogen som världsarv, kunskapsuppbyggnad genom
nya cirklar.

Mer kultur till fler

På gång.

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi ska starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.

Integration

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Föräldrarstöd.
Genomfört.
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Årjäng kommun
Musik
Vi ska genomföra en lokal festival i UKM.

Mer kultur till fler

Ej genomfört. Ungdomsgården anger att unga inte har intresse att delta
eller driva en festival.
Vi ska genomföra ett turnéstopp i Livekarusellen.

Mer kultur till fler

Mycket folk och artisterna på scenen var bra. Efter turnéstoppet genomfördes ett feedbacksamtal med alla artister där man gav varandra återkoppling på sina konserter. Detta är väldigt utvecklande för alla artister
som är med i Livekarusellen.
Vi bedriver cirkelverksamhet med bandet Deerslayer.

Mer kultur till fler

Bandet fick 2019 bland annat stöd med att spela på NEMIS på Putte i
Parken i Karlstad.
Djur & Natur

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägareförbundet
Genomfört NVR-utbildning med jaktriggen. Skyttesimulatorn
Jakt- och skyttesatsning för kvinnor. Vill avvakta, framflyttat till 2020.

Bättre folkhälsa

Starkare
demokrati

Svenska Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Besök tillsammans med SBK-distriktet. Samverkan kring klubbens
verksamhet.

Kultur

Mer kultur till fler

Bättre folkhälsa

Vi ska starta juggerverksamhet.
Ingen juggerverksamhet startades under 2019.
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Örebro kommun
Musik
För att öka miljömedvetenheten och återvinna så mycket som möjligt
ska vi genomföra en supermusikloppis i nya huset i Örebro. Vi ska även
införskaffa verktyg för att laga musikprylar och införa ett ”pantsystem”
för trasiga kablar. Lämna in en trasig – få en hel!

Ökat miljöansvar

Detta är ej gjort, men under 2020 medverkar vi i rikssatsningen på en
rikstäckande musikloppis, samma dag på olika platser i landet.
Vi ska undersöka möjligheter till att starta UKM i Örebro län.

Mer kultur till fler

Detta är inte gjort ännu men vi har inte gett upp idén på att det kan
göras i framtiden.
Vi ska genomföra en MCU – 19 - 20/10.

Starkare
demokrati

Genomfördes med bra resultat.
Vi ska genomföra turnéstopp i Livekarusellen.

Mer kultur till fler

Detta genomfördes på Kulturhuset och på Karlsgatan.

Mer kultur till fler

Starkare
demokrati

Vi ska färdigställa replokaler i nya huset på Karlsgatan och starta
verksamhet i dessa. En av lokalerna blir ett rum för musik baserad på
digitalt skapande och elektronisk musik.
Vi öppnade Karlsgatan med stora förhoppningar efter ett jättebygge.
Huset fylldes nästan direkt med entusiastiska musikanter. Alla lokaler
är fulla och vår utrustade replokal hyser idag 6 band.
En del band vill gärna att man kommer o lyssnar när dom repar vilket
är kul. Man hjälper dom lite där man kan. De ”privata” lokalerna hyser
även 2 studiokollektiv där merparten är kvinnor vilket är extra kul
tycker vi. Även där blir man uppbjuden att lyssna och tycka till.
Allt som allt ett väl fungerande hus där växtvärken smyger sig på.

Mer kultur till fler

Vi ska färdigställa studion i nya huset på Karlsgatan och starta verksamhet i denna.
Vi har sedan starten på studion under 2019 märkt ett alltmer ökande
intresse. Vi har nu kontinuerliga inspelningar med allt ifrån hårdare
rockband till skira singer-songwriters var och varannan vecka. Fantastiskt roligt har det också varit med ungdomar som valt att gå på våra
kurser i inspelningsteknik i studion och som sedan fortsatt själva i våra
små digitalstudios. Har sedan senhösten 2019 gjort ett tiotal större
inspelningar med olika band och artister och bokningarna i studion
ökar. Det känns som om vi fyller ett tomrum då merparten av de andra
studieförbunden inte har denna verksamhet.
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Örebro kommun
Mer kultur till fler

Starkare
demokrati

Vi ska genomföra ett utbyte inom musik med Kiev.
Ej genomfört.

Mer kultur till fler

Bandcoachning.
Vi har stöttat våra cirklar med coachning och workshops i allt från ljud
i replokalen, till att stämma trummor och att släppa sin musik på internet.

Mer kultur till fler

Releaser, studio tour kit.
Ej genomfört.

Mer kultur till fler

Vi ska genomföra en Backline-kurs. För arrangörer och personer intresserade av att jobba med musikarrangemang.
På gång.

Mer kultur till fler

Vi ska utveckla samarbetet med musikutbildningarna på Högskolan i
Örebro för att starta cirkelverksamhet med studenterna.
Detta arbete är påbörjat.

Mer kultur till fler

Projektet MECO.
Projektet MECO har deltagit på festivalen och musikkonferensen Live At
Heart i Örebro, där deltagare ut projektets nätverk från Värmland och
Norge har kunnat få ny kunskap och nya kontakter.

Utbildning

Starkare
demokrati

Ledarutveckling steg 1, vår.
Genomfördes 11/4 med 10 deltagare.

Starkare
demokrati

Ledarutveckling steg 1, höst.
Genomfördes 1/10 med 12 deltagare.
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Örebro kommun
Ledarutveckling steg 1 dans

Starkare
demokrati

Extrainsatt, genomfördes 13/4 med 18 deltagare.
MCU:er (musikcirkelutveckling)

Starkare
demokrati

Vi genomförde även två MCU:er med totalt 20 deltagare.
Kultur
Dansföreställning ”Persona”, startprojekt, resultat inom 3 år.

Bättre folkhälsa

Tyvärr nedlagt av de som drivit projektet.

Starkare
demokrati

Ökad mångfald

Delta i Örebro Pride.
Nedlagd.
Däremot samarbete med HBTQ förening.

Bättre folkhälsa

Ökad mångfald

Starta dansverksamhet i nya huset på Karlsgatan. Genomföra workshops, starta nya grupper.
Genomfört.

Mer kultur till fler

Starkare
demokrati

Satsa på ungdomar i arrangörskap med mentorer.
Ej genomfört.

Starkare
demokrati

Ökad mångfald

Starta verksamhet i hantverkslokalen på Karlsgatan, kontakta nya deltagare även från andra länder. Verksamheten bör vara etablerad inom
3 år.
Pågående.

Integration

Ökad mångfald

Trafiksäkerhet.
Genomfört.
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Ökad mångfald

Starkare
demokrati

DELMOS - Insatser för att minska och motverka segregation.
Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Samhällsorientering.
Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Arbetsmarknad.
Genomfört.

Mer kultur till fler

Ökad mångfald

Satsa på att få fler utrikesfödda kvinnor i verksamheten.
Genomfört.

Ökad mångfald

Starkare
demokrati

Föräldrastöd.
Genomfört.

Djur & Natur

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägareförbundet - kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med teori
och praktik. Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (hund i
hägn).
Genomfört.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Jägarskolan
Under året lanserades ett nytt studiematerial för jägarskolan. I samband med detta ordnade vi tillsammans med Jägareförbundet en vidareutbildning för alla våra Jägarskolledare i våra båda län. Från Örebro
kommun deltog två ledare. Våren 2019 hade vi en jägarskola i Närkes
Kil, där 12 nya jägare utbildades. Hösten 2019 startades två jägarskolor
i Studiefrämjandets nya lokaler i Örebro, där ett 20-tal nya jägare just
nu är under utbildning.
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Örebro kommun

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Örebro Jaktskytteklubb
Den 2 maj ordnade vi en skytteaktivitet på Örebro Jaktskytteklubb,
där besökare fick möjlighet att prova på vårt dynamiska jaktskytte mot
rörliga mål i vårt eget koncept “Jaktriggen”.

Bättre folkhälsa

Starkare
demokrati

Örebro brukshundsklubb
Tillsammans genomförde vi under året ett barn- och ungdomsläger,
samt kurser i bland annat första hjälpen, föreningskunskap, sök, valp,
agility, lydnad, rallylydnad och aktivering.
Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Ökat miljöansvar

Tillsammans med Naturskyddsföreningen har vi bland annat genomfört följande aktiviteter: utbildning i medlemsmodellen. Filmvisning
och föreläsning under miljövänliga veckan. Natursnokarna. Skogsgruppen. Vedsvampskurs. Bokcirkel om klimatglädje. Forskarseminarium:
Skog & Naturskydd. Livet i Skogen
Hopajola.

Ökat miljöansvar

I samarbete med Hopajola genomförde vi bland annat en spaning efter
vinterfåglar i Oset, ett salamandersafari vid Naturskolan, en naturguidning för regionens hälsoinspiratörer, en utbildningshelg om hälsa i
naturen, en flerspråkig historisk guidning i Karlslund samt en äppelfestival vid Naturens Hus.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Ornitologerna - Guideutbildning med inriktning på fågel i samarbete
med Närkes Ornitologiska Förening.
Friluftsfrämjandet - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
I samarbete med Friluftsfrämjandet har vi ordnat utflykter med mullegrupper, skogsknopp-, strövare- och frilufsargrupper. Vi har ordnat en
skidskola och en snowboardskola. Vi har haft kurser i kajakpaddling,
första hjälpen och ledarskap. Vi har ordnat vildmarskäventyr, mountainbikeutflykter och sova ute i december.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Lokala hundklubbar - stöd utifrån behov och önskemål.
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Örebro kommun

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Svenska Turistföreningen.
I samarbete med STF genomförde vi bland annat 8 stadsvandringar, 3
STF-kvällar, ett konstnärsbesök, en vårvandring i Ånnaboda, ett besök
av Riseberga Kloster, en återinvigning av Friluftshistoriska muséet samt
en naturvandring vid Naturens Hus.
Insektsförening.

Ökat miljöansvar

Tillsammans med Närkes Insektsförening har vi bland annat genomfört
en film- och bildvisning, en atlasträff, en spindelutflykt, en spaning
efter försommarens trollsländor och en annan spaning efter guldsandbiet.
Östernärkes Naturvårdsförening

Ökat miljöansvar

Tillsammans har vi bland annat ordnat spaningar efter vinterfåglar vid
Kvismaren, en utflykt till Garphyttans Nationalpark, en blomstervandring vid Skåle samt en ugglelyssning.
Naturens Teater

Ökat miljöansvar

I samarbete med Naturens Teater i Rånnesta har vi bland annat ordnat
bild- och filmvisningar med fågel- och uggletema, flera konstutställningar, en naturfotodag och även trasmattans dag.
Örebro läns botaniska sällskap

Ökat miljöansvar

Tillsammans med ÖLBF har vi bland annat ordnat en nybörjarkurs i botanik, en herbariegrupp för de mer erfarna botanisterna samt en bildvisning om Australiens vårflora. Vidare har vi genomfört två exkursioner
tillsammans, en till Göksholm och en till Saxhyttan. Vi genomförde
också vilda blommornas dag vid vattenparken tillsammans.

Starkare
demokrati

Ökad mångfald

IT-Guider.
Tillsammans med IT-guide ordnade vi 96 träffar där äldre fick möjlighet att förbättra sina datakunskaper under ledning av unga, kunniga
nysvenskar.
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Örebro kommun
Trädgårdsföreningar

Ökat miljöansvar

I samarbete med Adolfsbergs Trädgårdsförening har vi bland annat
genomfört flera föreläsningar och trädgårdsbesök. I samarbete med
Älvtomta Koloniförening arrangerade vi en föreläsning om syrning av
grönsaker och en cirkel om miljödiplomeing.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Örebro hundsällskap
Tillsammans genomförde vi kurser i bland annat lydnad, rallylydnad,
friskvård, medlemsutveckling, sök, valp, trick, agility, viltspår och heelwork to music.

Ökat miljöansvar

Bättre folkhälsa

Örebro läns kennelklubbs verksamhet
Tillsammans genomförde vi under året en valpkurs.
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Verksamheten i siffror
Studietimmar folkbildning
kommun

219

2018

2017

2016

Kil

1085

1123

826

1554

238

215

Eda

17

18

18

451

13

0

Storfors

111

79

57

44

71

47

Hammarö

1184

1410

949

1124

165

185

Munkfors

1282

1161

1696

1587

123

117

Forshaga

3342

2715

2074

1616

321

441

Grums

876

551

966

1252

194

121

Årjäng

558

530

595

870

170

91

Sunne

1227

1292

1060

997

225

369

Karlstad

33839

39490

34092

33076

3131

2816

Kristinehamn

6531

6150

6718

6333

665

724

Filipstad

624

620

742

961

66

73

Hagfors

2516

3185

3301

2602

144

151

Arvika

7058

6652

5601

6044

735

555

Säffle

2433

1523

1641

1229

447

369

Hällefors

4069

1426

692

681

237

268

93

259

216

45

22

44

Nora

3133

3069

3787

9127

521

553

Lindesberg

5469

5058

6766

6856

282

297

Torsby

4108

4532

4485

5116

430

502

Örebro

54713

49275

36603

25659

2800

2407

Kumla

31539

35619

32383

45954

957

900

Laxå

7746

7864

5667

5732

261

256

Askersund

6390

6948

6830

10423

457

421

Karlskoga

18844

21278

23031

26625

735

740

Lekeberg

6703

7096

7880

9476

365

460

Hallsberg

22968

16432

21793

24520

895

739

Degerfors

4341

5808

6784

8412

192

228

232817

231163

215522

238366

13549

12982

Kopparberg

Totalt

Unika
Unika
deltagare 2019 deltagare 2018

Studietimmar sektion

2019

2018

Kultur och samhälle

45874

48934

Natur

31534

31497

Integration

78367

77752

Musik

78320

72626

Kulturarrangemang

2019

2018

2017

2016

Antal arrangemang

2853

2626

3728

2094

76
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Verksamheten i siffror
Studietimmar asyl kommun

2019

2018

2017

2016

Kil

0

24

0

0

Storfors

0

126

0

0

Sunne

0

312

1368

1376

Karlstad

1169

4148

320

0

Kristinehamn

396

282

0

0

Filipstad

1075

1686

2254

0

Arvika

185

17

0

0

Säffle

0

126

105

0

207

193

0

0

Nora

45

200

0

0

Lindesberg

375

932

1113

0

Torsby

0

115

0

0

Örebro

618

2547

0

0

Kumla

1284

2494

1363

1249

Laxå

814

657

1806

1352

Askersund

0

12

1656

2871

Karlskoga

2285

2360

1040

36

Hällefors

Lekeberg

0

174

0

0

Hallsberg

703

1345

1641

1013

Grums

634

0

0

0

Totalt

9520

18725

12730

10130

Studietimmar Medlemsorganisation

2019

2018

2017

2016

Friluftsfrämjandet

1285

1602

1142

1074

Svenska Turistföreningen

631

718

717

798

Svenska Brukshundsklubben

11391

11076

12493

13357

Svenska Jägarförbundet

2373

2725

3487

4034

Svenska Kennelklubben

1780

2145

1512

1910

Sverok

3699

5308

8208

12179

Adoptionscentrum

3

9

33

54

Sveriges ornitologiska förening

490

417

625

1052

Svenska Live o unga arr

2784

2512

3336

5243

Naturskyddsföreningen

2170

1974

1834

1970

4H

0

352

232

419

Sportfiskarna

717

670

994

974

Koloniträdgårdsförbundet

162

187

158

65

Totalt

26995

29719

34771

43129

