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Förord
2020 blev på många sätt ett annorlunda år för hela
samhället och Studiefrämjandet Örebro Värmland
var inget undantag. Corona slog till under våren och
omöjliggjorde mycket av det sätt som vi tidigare
bedrivit vår verksamhet på.
Vi var tvungna att utveckla verksamheten och snabbt
ställa om till utomhusaktiviteter eller folkbildning på
distans. Vår personal har gjort ett fantastiskt arbete på
detta område och det har resulterat i en stark utveckling
av den digitala delen av folkbildningen. Både våra egna
och externa möten har genomförts via dator och vi har
stöttat föreningar med att genomföra digitala årsmöten
m.m. Detta arbetssätt kommer nog att leva vidare i verksamheten även framöver. Vårt eget årsmöte den 26 maj
genomfördes för första gången som ett digitalt möte.
Vi har även under 2020 lämnat ett omfattande stöd till
riksförbundet med utvecklingen av det gemensamma
rapporteringssystemet Gustav.
Under året har de kommande reglerna för vilken verk-

samhet som kan rapporteras och vara berättigad till
statsbidrag tillämpats retroaktivt inom Studiefrämjandet. Detta har lett till omfattande strykningar av genomförd verksamhet vilket kommer att innebära minskade
medel i framtiden. Vi kommer därför att behöva se över
hur vi organiserar och rapporterar vår verksamhet för att
inte drabbas av samma problem under kommande år.
Avdelningen har haft en omsättning på ca 32 miljoner
och kan för 2020 uppvisa ett underskott på 2,9 miljoner.
Trots alla svårigheter under året är vi i styrelsen nöjda
med den verksamhet som avdelningen genomfört och vi
ser med tillförsikt fram mot nästa verksamhetsår.
Jag vill avsluta med att framföra ett varmt tack till all vår
personal som på ett förtjänstfullt sätt har genomfört sitt
arbete under de besvärliga förhållanden som rått under
året.
Ingemar Malmström
Ordförande Studiefrämjandet Örebro Värmland
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Övergripande mål musik
Vi skulle under 2020 bredda vår verksamhet för att
nå fler målgrupper och musikgenrer. Detta genom att
genomföra låtskrivarcamps för kvinnor och icke-binära,
jobba med Musikgäris i Värmland och ha en medvetenhet
i all vår verksamhet så att den skulle vara tillgänglig för
alla och jämställd i högsta möjliga mån. Vi skulle också
tipsat våra deltagare om Sweden Rock Kollo.
Jämställdhet och jämlikhet i verksamhet är viktigt i allt
vi gör, även om vi inte har genomfört så många konkreta
aktiviteter eller åtgärder under året. Projektet MECO har
en övervägande andel kvinnliga föreläsare och är könsmässigt jämnt fördelat. Sweden Rock Kollo genomfördes
aldrig på grund av pandemin.
Vi skulle genomföra Livekarusellen 2020. 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 vi också i kontakt med, många för oss nya deltagare. Genom en ny kod i vårt rapporteringssystem kan
vi nu också ”markera” de cirklar och arrangemang som
genomförs i eller startas på grund av Livekarusellen, och
vi kan då mäta vad det ger i verksamhet att genomföra
arrangemangen.
Livekarusellen 2020 genomfördes och gick efter förutsättningarna bra. 41 akter och ca 120 deltagare genomförde 13 spelningar varav 1 var online, (3 inställda pg a
Coronautbrottet).
Distriktsfestivalen genomfördes live online på Facebook
och nådde ca 10 000 människor.
Riksfestivalen blev också en online-händelse där banden
laddade upp sina spelningar och fick feedback från olika
branschmänniskor.

Den regionala festivalen flyttades fram till höst för att sen
ställas in helt. Under hösten startades projektet Arrangera Mera där unga mentorer fick uppdraget att ta fram och
finslipa en arrangörsutbildning i syfte att stötta UKM:s lokala aktörer och bjuda in fler unga att arrangera. Projektet har arbetat uppsökande och inbjudande, mot aktiva
och nya kommuner som under 2021 kommer genomföra
sammanlagt nio lokala festivaler samt en regional.
Den ledarutveckling som erbjuds våra ledare och deltagare i musikverksamheten, MCU, skulle genomförts
på vår och höst. Två på våren och två på hösten. Vi skulle
även köra ”spontana” MCU på de orter där vi får in många
nya cirklar. Vi har ej genomfört några av dessa utbildningar pg a pandemin.
Vi har haft som ambition att utveckla vår kursverksamhet utifrån behov och efterfrågan. Detta rör sig om korta
kurser som på något sätt utvecklar verksamheten. Ett
exempel är att vi sett önskemål och behov om kunskap i
hur man mixar och mastrar musik.
Vi har under pandemin tipsat om inspelningstips på våra
sociala medier och även genomfört en kurs online som
handlade om synthar i metallmusik.
Under hösten 2018 startade projektet MECO – Music
Ecosystems Inner Scandinavia. Projektet är ett EUfinansierat Interreg-projekt där Karlstads Universitet och
Högskolan Innlandet är projektägare och Studiefrämjandet är projektpartner. Projektet bedriver forskning,
utveckling av utbildning och näringslivsutveckling inom
musikbranschen i Värmland och Hedmark.
Projektet har beviljats förlängning på grund av pandemin, och pågår fram till 31 december 2021 (Ursprungsperiod 2018-09-01 – 2021-08-31).

I Värmland har vi för andra året haft det regionala
samordnaransvaret för UKM – Ung Kultur Möts. Detta
är en medveten satsning för att nå nya unga deltagare
som inte tidigare haft kontakt med folkbildningen. Inom
uppdraget ingår att samordna lokala UKM-festivaler, en
regionfestival och deltagande på riksfestivalen 2020. Vi
har jobbat med folkbildningsverksamhet och kursprogram inom alla delar av UKM.

I våra nya lokaler i Örebro har vi bedrivit musikverksamhet i de fem replokaler och studion vi byggt upp.
Det finns även en digitalstudio med två arbetsstationer.
Verksamheten utvecklas och förfinas under kommande
år. Detta är ett pågående arbete som intensifieras efter
pandemin.

UKM under 2020 har lett till genomförda, framflyttade,
inställda och nyligen uppfunna delar i verksamheten. Av
de lokala festivalerna genomfördes tre av sex planerade.
En med normala förutsättningar där publiken kunde närvara, två flyttades till höst och gjordes då utan publik.

För att nå nya unga deltagare var tanken att vi fortsättningsvis skulle göra nedslag på olika fritidsgårdar i våra
län. För att ungdomar skulle kunna testa på lite olika aktiviteter och kunna delta i folkbildningen.
Detta är ej genomfört på grund av pandemin.
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Vi har lagt stort fokus under året på våra sociala
medier. Bland annat har vi lagt ut musikertips från personalen, tipsat om band vi har i verksamheten som släppt
musik och en hel del annat. Vårt samarbete med övriga
avdelningar i landet har ökat och vi hjälper varandra att
nå ut med olika evenemang. Vi har hela tiden en tanke på
att i så stor utsträckning som möjligt ha ett jämställt flöde
i sociala medier. Under 2021 kommer vi att fokusera mer
på att ha folkbildning direkt i flödet med t ex trumlektioner och andra tips.
Livestreams har varit positivt för våra sociala medier
och har bidragit till att trafiken och antal följare har ökat
under 2020, detta kommer vi också fortsätta med under
2021.
Vi genomförde musikloppis under pandemisäkrade former i Karlstad och i Örebro i november 2020.
Trots alla restriktioner hade vi riktigt bra aktiviteter med
musiken.
Vi gjorde två uppskattade turnéer i trädgårdarna på
demens- och äldreboenden i Örebro med Gladys Del
Pilar och Eva Eastwood. Det är underbart att se hur även
de mest dementa lever upp och minns gamla tider eller
börjar prata om minnen. Speciellt denna sommar då de
inte fått någon underhållning under hela våren.
En grupp med funktionsvarierade ungdomar har börjat med musik hos oss under hösten. De skriver egna låtar, sjunger dem och kommer att spela in i vår studio. De
får också tillfälle att spela in musikvideos och släppa sin
musik digitalt på nätet.
I samband med detta har vi också kommit igång med ett
samarbete kring funktionsvarierades situation i musikbranschen. Detta är ihop med finska organisationen Pertin Valinta och Laxå kommun. Vi har börjat med online
paneler där funkisar pratar om hur det är att vara musikskapare med olika funktionsvariationer.
Året som gått har bjudit på väldigt roliga ögonblick.
Bland annat livestreaming. Vi körde Gladys Del Pilar i
studion som var kul samt väldigt uppskattat. En heldag
där man fick se till att tekniken och människor fungerade
tillsammans. Just gällande streaming så har vi även kört
Eva Eastwood samt en del övrig mindre kända artister. I
övrigt har vi genomfört en hel del inspelningar, i studion
i Örebro, som resulterat i både fysiska och digitala skivsläpp. Här kan vi nämna Eva Eastwood, Linda Marie som
kör Nashvillefeeling på svenska, samt Evil Conspiracy,
Generation Loud. Vi har även haft ren uthyrning av studion där man får husera själv om man har kunskapen. Kölistan till studion är lång och vi får mail och telefonsamtal
om att boka studiotider mest hela tiden.

Banden har kunnat repa i våra replokaler och spela in
fram till november-20.
Nya band som kommit till oss sent 2020 har tyvärr inte
kunnat komma igång än. Hoppas att de snart kan få komma igång.
Eftersom inga konserter eller festivaler genomfördes efter mars/april 2020 så började vi med livestreaming av
konserter från vår studio i Karlstad. Där körde vi också
en minifestival med Putte i Parken, eftersom den festivalen blev inställd. En helkväll i tryckande hetta där 6 band
som skulle spelat på festivalen i stället fick bli streamade
på flera olika Facebooksidor.
Livestreaming kommer vi fortsätta med då det är ett
bra sätt för våra cirklar att nå ut över hela världen, dessutom lära sig streamingteknik, ljud- och ljusteknik. Banden
får också en dokumentation och själva liveframträdandet
kan förberedas i lugn och ro, utan stress och press vilket
gör att det låter väldigt bra.
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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
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 2020 kommer vi, vad gäller Ledarutveckling steg
1 (L1), 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.
Under 2020 kommer vi också att genomföra ledarutvecklingar (L1) hos föreningar/grupper efter önskemål. I princip betyder det att vi kommer att prioritera även ledarutvecklingar (L1) med tämligen litet antal deltagare.
Vi har för 2020 planerat in sex MCU, musikcirkelutveck-

lingar och totalt tio ledarutvecklingar. Hög prioritet har
också att utveckla våra samarbeten med etniska föreningar. Tillsammans med dessa skall vi arrangera ledarutvecklingar och föreningskunskapsutbildningar.
Utbildning i materialet Älskade barn och i vårt verksamhetrapporteringssystem GUSTAV kommer också att genomföras. Personalutbildning steg 1 och 2 genomförs vid
behov. ??
Pandemin gjorde att större delen av kursverksamheten ställdes in. Vi hann med att genomföra två ledarutvecklingar innan samhället mer eller mindre stängdes
ned.
Hösten 2020 kom ledarutveckling steg 1 i digital form,
men vi hade, inte innan årets slut, möjlighet att genomföra någon testomgång. Det kommer att ske under vårterminen 2021.
Vi försökte bli digitala och genomförde några föreningsutbildningar via nätet. Vi bjöd också in till och genomförde ett antal ledarintroduktioner (L0) digitalt med mycket
gott resultat.
Den kursverksamhet som inte helt påverkades var
den vi genomförde tillsammans med de medlemsorganisationer som kan betraktas som “utomhusorganisationer”, till exempel Brukshundklubben.
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Övergripande mål kultur & samhälle
Kultursektionen arbetar brett och med många
ämnen, främst inom områdena dans, hantverk, spelkultur, teater, foto, konst, allmänkultur och sociala frågor
som föräldrautbildning inför adoption, volontärverksamhet i samverkan med andra i civilsamhället och andra
samverkansparter och aktiviteter för äldre.
I de flesta fall samarbetar sektionen med en förening
men vi arbetar också med kommuner, enskilda personer
eller fria grupper. Vi möter människors behov och ökar
därmed möjligheterna till inflytande. Vi uppmuntrar till
bildande av nätverk och träffpunkter i lokalsamhället.
Liksom i övriga samhället, märkte vi av en nedgång på
grund av pandemin under 2020. Framförallt ställdes kulturprogrammen in, liksom cirklar som inte varit så lätta
att genomföra på distans, med det korta varsel vi ställdes
inför, både kunskapsmässigt och tekniskt för deltagarna
som t ex hantverk och dans. Av våra planerade 50 000 studietimmar, slutrapporterade vi ca 30 000 timmar.
När besked från Folkhälsomyndigheten och våra två
länsbildningsförbund om förbud för träffar med fler än
åtta personer (eller fyra), kom i november, beslutade vi
att ställa in eller avbryta all verksamhet inomhus, vilket
påverkade vår sektion hårt.
Må vara att en hel del verksamhet ställdes in 2020, men vi
bröt ny mark när det gäller digitala verktyg. Vi var snabba
att hoppa på och lära oss möjligheterna som de digitala

plattformarna kan erbjuda, i form av möten, nätverkande, livestreaming.
Inom den samverkande volontärverksamheten med
seniorer fanns det en positiv inställning till att mötas digitalt och vi har hjälpt till att hitta lösningar på ett glädjefyllt och inkluderande sätt.
Internt så har de allra flesta personal- och sektionsmöten skett via Teams, liksom möten med olika arbetsgrupper och cirkelledare. Vi har medverkat till att utveckla en
digital ledarintroduktion och vi har kunnat lotsa föreningar och grupper in den digitala världen.
Vi själva har mycket att lära, men vi har gått in i den
utmaningen med helhjärtat engagemang. Vi saknar att
kunna träffas fysiskt och vi ser fram emot den tid när vi
kan kombinera allt bra vi har upptäckt med de digitala
möjligheterna, men återigen också fysiska träffar. Att i
framtiden ha en kombination.
Under sensommaren och hösten dominerades mycket
av vårt arbete av den interngranskning av vår verksamhet, kallad Fenix, som bedrevs över hela landet. Vi tog
detta arbete på stort allvar och levererade svar inom tidsramen. Vår uppfattning är att vi inte har utsatts för ”fusk”,
utan vår verksamhet har bedrivits på det sätt som staten
via villkoren stipulerar. Misstag och fel kan ske, och de
ska vi givetvis rätta till och lära oss av, men något fusk ser
vi överhuvudtaget inte i vår avdelning eller i vår sektion.
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Övergripande mål djur & natur
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, Birdlife Sverige, Svenska Turistföreningen, 4H, Blå Stjärnan och Kennelklubben, för att
nämna några.
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.
Bland våra medlemsorganisationer och andra samarbetsparter finns så otroligt mycket kunskap och erfarenheter inom de respektive föreningarna som vi alla på
olika sätt kan ta del av. Att som folkbildande studieförbund kunna knyta ihop säcken, vara spindeln i nätet, och
att kunna hjälpa till med att förmedla det vi kallar kunskap och utveckling och allt annat som föreningsliv innebär bidrar till att folkbildning kan göra nytta där den som
bäst behövs. Oavsett om det är i digital form eller inte.
Att tänka om är att tänka nytt och här bör folkbildning gå
före och visa vägen.
År 2020 blev naturens år då många började vistas utomhus och göra nya aktiviteter. Detta har tagit sig olika
uttryck hos olika föreningar. Några har kunnat fortsätta
med sina tidigare aktiviteter, några har ställt om, andra
har fått ställa in. Trädgårdsodling och vandring har varit

årets heta potatis och trend. De som har odlat har kunnat
träffats i mindre grupper utomhus och de som vandrat
har kunnat upptäcka nya naturområden. Att kunna kombinera den digitala verkligheten med fysiska möten och
aktiviteter är troligtvis här för att stanna.
I dagens samhälle möts många olika kulturer och här
står vi inför många nya utmaningar som folkbildare.
Många av de som kommer till Sverige idag har inga
eller kanske mindre goda erfarenheter av naturen. Det vi
ser som självklarheter i vårt liv betyder något helt annat
för en nyanländ. Inom våra olika sektioner kan vi tillsammans förena, förenkla och fördjupa intresset och kunskapen hos de som finns här och för de som kommer till vårt
land. Helt enkelt visa vad naturen kan ha för betydelse för
vårt välbefinnande, enskilt eller tillsammans.
År 2020 har bjudit på inte bara elände utan även på en
hel del positiva saker. Naturguidningar som aktiviteter
och utbildningstillfällen, gemensamhetsodling som Studiefrämjandet bedriver på olika platser inom vår region,
matlagning tillsammans och naturupplevelser med eller
utan hund är sådant som berikar oss som människor och
gör demokratin levande och mera hållbar. Ordet permakultur syns mer än tidigare bland våra odlarföreningar
och är inte bara ett begrepp bland trädgårdsodlarna.
Det betyder omsorg om både människan och miljön i
stort och appliceras idag på mer än bara en odlingsbädd.
Många omställningar äger rum i samhället och det fina är
att de ofta har sitt ursprung i folkbildningen.
Jägarskolan har under 2020 stått inför två stora utmaningar. Under senvintern och våren klarade våra grupper
med nöd och näppe av den teoretiska delen innan pandemin satte stopp för trygga aktiviteter inomhus. Den första
utmaningen vi då stod inför var att kunna genomföra alla
praktiska jägarskolor på skjutbanorna på ett säkert sätt.
Detta löste vi med mindre grupper utomhus, social distans, kloka och drivna ledare, förstående deltagare och
en inte helt oansenlig mängd handsprit och desinfektionsmedel. Detta kändes helt tryggt men för oss ledare
innebar det nya pedagogiska grepp. Det gällde att rota
längst ner i verktygslådan för att hitta alternativa meto-
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der för att lära ut och instruera jaktskytte och det lyckades vi med.

gjorde jobbet! Utan dem hade detta inte kunnat genomföras, så är det bara.

Den andra utmaningen ställdes vi inför under hösten
när det stod klart att en andra våg av elände skulle skölja
över oss. Från nu måste alla jägarskolor bedrivas med
hjälp av de digitala verktyg Studiefrämjandet förfogar
över. Införsäljning av nya arbetssätt till våra ledare, lära
sig själv/lära ut hur Teams, Zoom, Jitsi meet med mera
fungerar och är uppbyggda samt skapa en förståelse för
situationen hos ledare och inte minst deltagare.

Vi insåg också att den digitala tekniken medförde
positiva effekter som att vi fick tillgång till utbildningsmaterial som tidigare använts i väldigt liten utsträckning
som t ex Jägareförbundets E-jakt. Framtidens jägarskola
i Studiefrämjandet kommer sannolikt att vara en kombination av den fysiska och den digitala världen.

Ett arbete som tagit många timmar, kvällar, helger i
anspråk men som lyckades tack vare att vi har fantastiska
ledare i jägarskolan som kavlade upp skjortärmarna och

Pandemin har också gett oss möjligheter, via Riks, att
ge våra duktiga instruktörer ute på hundklubbarna tre
digitala föreläsningar med Maria Brandel. Det har varit
mycket uppskattat och knyter band mellan oss och
instruktörerna på ett fint vis.

Övergripande mål integration
Vår integrationsverksamhet är uppdelad i två huvudspår där det ena fokuserar på arbete med människor som
söker asyl och det andra arbete med människor som
har fått asyl men som fortfarande vill engagera sig i stärkande och frigörande verksamhet med syftet att påverka
sin livssituation och delta i kulturlivet och samhällsutvecklingen. Ibland blandas båda målgrupper i gemensamma aktiviteter.
Verksamhet med asylsökande består av:
• Svenska från dag ett
• Vardagssvenska
• Tidiga insatser för asylsökande (TIA)
Under 2020 har vi fokuserat på att möta alla cirkelledare som är verksamma i de etniska föreningar som vi
samarbetar med. Vi har haft ledarintroduktioner hos alla
föreningar.
I och med projektet Fenix har intervjuer genomförts
med 90% av cirkelledarna som var verksamma under år
2019. Utfallet var gott gällande föreningarnas nöjdhet
med vårt arbete.
Det negativa som framkom är att vi upplevs ha en lång

handläggningstid för administrativa händelser. Detta
hoppas vi kunna åtgärda i och med digital rapportering.
Trots detta har stor del av rapporterad verksamhet
justerats då vårt riksförbund valt att sätta en retroaktiv
rimlighetsbedömning av hur ofta en deltagare kan delta
i verksamheten, denna nivå är på 480 studietimmar per
kalenderår. Då flertalet föreningar har deltagare som är
väldigt aktiva inom utbildning och i utvecklingen av föreningen.
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Arvika kommun
MUSIK
Genomfört

Vi ska genomföra en musikloppis där man kan köpa, sälja eller byta musikutrustning som en del i den rikstäckande dagen för musikloppisar.

Pågående

Vi ska genomföra Livekarusellens distriktsfestival på Ritz, 26 april.

Ej genomfört

Vi ska genomföra en lokal UKM-festival den 14 - 15 mars samt den regionala festivalen den 22 - 24 maj 2020.

Check flyttades till 2021, i
en digital variant.

Delta i Arrangörsträffen CHECK under hösten 2020

Smask ställdes in.

Samarbeta med SMASK – musikhögskolornas songcontest

Vi genomförde detta, dock
ingen Livekarusell på plats.

Vi ska jobba med unga arrangörer – Tio konserter, Livekarusellen m.m.

Centralshowen ställde
själva in efter halva projektet.

Samarbeta med och genomföra Centralshowen i samarbete med Centralskolan i
Arvika.

Genomfört.
Fem nya replokaler och en
inspelningsstudio.

Bedriva cirkelverksamhet i våra replokaler – vi ska under 2020 utöka med tre replokaler till. Dessa ska drivas av en extern förening som vi ska samarbeta med.

Genomfört.

Fortsätta genomföra arrangemang på och samarbeta med Ritz i Arvika. Det är en
viktig del i vårt samarbete med kommunen.

Genomfört.

Vi fortsätter samarbeta med föreningen Ställwerket, som har både replokaler och
ett nätverk av unga arrangörer.

Genomfört.

Samarbete med Arvika Innovation Park

Ej genomfört mer än infoträffar via Meco.

Erbjuda utbildningar i upphovsrätt i samarbete med Ingesunds Folkhögskola, då vi
identifierat att det finns ett behov av det på deras utbildningar i musikproduktion
och singer/songwriters.

Oklart vad skriva mer än
texten som är en berättelse
i sig.

Vårt interreg-projekt MECO har genomfört Starta Eget-kväll på Ritz i Arvika 28 oktober och arrangerat onlineseminarier och speed meetings för musikaktörer i Arvika
samt studenter vid Musikhögskolan Ingesund och Folkhögskolan Ingesund.

Gäller 2021

Projektet tittar också på möjligheterna att genomföra en stor konferens i Arvika i
slutet av projektet år 2021. Det finns även en idé om “Ingesund Music Days” eller
liknande, någon form av event för Arvikas eller Ingesunds musikliv.

KULTUR & SAMHÄLLE
Genomfört

Ta förnyad kontakt med Rackstadsmuseet, som nu har ny verksamhetschef.

Genomfört till stora delar

Utökad cirkelverksamhet inom integration och mångkultur. Påbörjades 2019 med
gott resultat. Exempel: arabisk dans, cykling, teckning, arabiska språket.

Påbörjat men avslutat

Språkcafé i Åmotsfors startar vintern 2020.

Ej genomfört

Inleda ett samarbete med Fordonsmuseet kring miniatyrbygge.

Integrationscirklar
genomfört

Fylla Studiefrämjandets nya lokaler med ny verksamhet.

Genomfört

Ett fördjupat samarbete med biblioteket, olika aktiviteter.
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Arvika kommun
DJUR & NATUR
Genomfört

Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål. Samarbete
med kretsen när aktiviteter sker hos dem via länsförbundet. Två föreläsningar har
ägt rum.

Genomfört

Brukshundklubben - löpande kontakter under året.

Ej genomfört pga pandemin Natur och Historia - stöd utifrån föreningens behov och önskemål
Delvis genomfört

Jägareförbundet - Vård i det vilda. Jägarskolan. Skytteträning med jaktriggen. Återuppbygga samarbete med Paradiset.

Ej genomfört pga pandemin Sportfiskarna – vi ska inbjuda alla föreningar i Värmland till en träff.
Friluftsfrämjandet - stöd utifrån föreningens behov och önskemål. Ett möte har ägd
rum med en medlem som önskat göra verksamhet.
Ökad rapportering via e-lista.
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Askersund kommun
MUSIK
Vi ska ha ett närmare samarbete med scenkonstavdelningen på Askersunds komEj genomfört pga Pandemin mun. Vi kör cirklar i ljudteknik som kommer resultera i fler kulturprogram på Sjöängens kulturhus.
Ej genomfört pga Pandemin

Sommarmusik i hamnen 2020. Då vi blir det enda involverade studieförbundet kan
det bli fler konserter än tidigare år.

Ej genomfört pga Pandemin Vi ska starta cirklar i inspelningsteknik både för musik och radio/podd.
Pågående

Fler ungdomar börjar vilja starta band och spela musik hos oss. Vi ser att det ena
föder det andra och tror på en ökning av unga deltagare i musikverksamheten 2020.

Pågående

Vi ska utveckla studioverksamheten i musikhuset.

Knappt genomfört, pga
pandemin

Vi ska bedriva cirkelverksamhet och kulturprogram på LSS och äldreboenden.

KULTUR & SAMHÄLLE
Mariedamms Förening har genomfört några cirklar på coronasäkert vis. Kommer att
fortsätta med utomhus aktiviteter.
Ej genomfört pga pandemin/sjukskrivning personal

Spelkulturverksamhet är på gång i Musikhuset i Askersund.

DJUR & NATUR
Genomfört

Jägarskolan.

Ej genomförd

Toppa ditt hagelskytte.

Ej genomförd

Jaktrigg.

Genomförd

Lydnadsutbildning med Ebbe Christiansen och Boel Johansson.

Genomförd

Eftersöksutbildning med Henrik Widlund och Håkan Karlsson.

Ej genomförd

Vi kommer göra en satsning på att L1-utbilda alla hundinstruktörer inom Jägareförbundet Örebro län.
Satsning på att få komma ut och träffa så många älgskötselområden så möjligt i
Örebro län.

Genomförd

Jägareförbundet - Kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med teori och praktik.
Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (i hägn).
Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål

Genomförs

Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Naturskyddsföreningen - utbildning i hur man hanterar sociala medier, marknadsför
på Facebook och dylikt.

Genomförd

Friluftsfrämjandet - vi stöttar bland annat Kajaknätverket Norra Vättern.
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Degerfors kommun
MUSIK
Pågående

Vi ska utveckla vårt samarbete med fritidsgården i Degerfors för att komma i kontakt
med fler ungdomar som vill spela musik eller på annat sätt delta i vår verksamhet.
Vi ska lägga stort fokus på att speciellt nå unga tjejer.

Pågående

Vi bedriver cirkelverksamhet i mestadels musik men även i flipperspel i våra musikhus och replokaler i Degerfors.
Vi planerar att genomföra Livekarusellen på fritidsgården.

Genomfört

Vi har under 2020 övertagit 6-8st invandrarkillar ifrån Degerfors fritidsgård och
startat upp musikproduktionscirklar, och även fått dom att flytta in i våra lokaler i
Degerfors musikhus. Vi har bedrivit cirkelverksamhet, men med minskat slutresultat
(rapporterbar verksamhet) pga pandemin.

Ej Genomfört

Flipperspelsverksamheten har bedrivits fram till sommaren, sedan flyttade föreningen ur våra lokaler. Vårt fokus på att locka unga tjejer ej genomfört pga pandemin.
Livekarusellen på fritidsgården i Degerfors blev ej av, utan istället i samarbete med
Skranta Fritidsgård i Karlskoga.

KULTUR & SAMHÄLLE
Ej genomfört

Hösten 2020 kommer vi satsa på att starta projektet Dans för hälsa.

INTEGRATION
Genomfört

Deltagit på nätverksträffar med Möckelnföreningen.

Verksamhetsberättelse 2019
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Degerfors kommun
DJUR & NATUR
Genomfört

Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Ej genomförd

Jägarskolan.

Ej genomförd pga pandemin Toppa ditt hagelskytte.
Ej genomförd pga pandemin Jaktrigg.
Genomförd

Lydnadsutbildning med Ebbe Christiansen och Boel Johansson.
Eftersöksutbildning med Henrik Widlund och Håkan Karlsson.

Ej genomförd

Vi kommer göra en satsning på att L1-utbilda alla hundinstruktörer inom Jägareförbundet Örebro län.

Ej genomförd

Satsning på att få komma ut och träffa så många älgskötselområden så möjligt i
Örebro län.

Genomförd
Genomförd
Genomförd
Genomförd

Jägareförbundet - kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med teori och praktik.
Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (i hägn).
Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål
Turistföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål
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Eda kommun
MUSIK
Genomfört

Vi kommer erbjuda ungdomar i Eda att delta på UKM i Arvika.

KULTUR & SAMHÄLLE
Ej genomfört

Ambitionen är att starta någon verksamhet i Eda, inom kultur/spelkultur.

DJUR & NATUR
Genomfört

Jägareförbundet - Jägarskolan.

Ej genomförd pga pandemin

Skytteträning med jaktriggen.

Ej genomförd pga pandemin

Skyttesimulatorn.

Ej genomförd pga pandemin

Sportfiskarna – Vi ska inbjuda alla föreningar i Värmland till en träff.

Filipstad kommun
MUSIK
UKM – Ung Kultur Möts – genomförs i Filipstad
Genomfört med Battering
Ram. Inga fler band.

Bedriva cirkelverksamhet med bandet Battering Ram och vi ska försöka starta verksamhet med fler band som vi vet finns i Filipstad.

Ej genomfört

Vi ska samarbeta med Filipstads kommuns nya satsning på ett medialabb för ungdomar.

DJUR & NATUR
Ej genomförd pga pandemin

Brukshundklubben - medlemsträff föreningsutveckling. Hundens dag.

Ej genomförd pga pandemin

Jägareförbundet - skytteträning med jaktriggen.

Ej genomförd pga pandemin

Sportfiskarna – vi ska inbjuda alla föreningar i Värmland till en träff.
Naturskyddsföreningen- ett samarbete har påbörjats med lokal krets.
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Forshaga kommun
MUSIK
UKM i Forshaga är oklart om det blir något. Vi kommer diskutera med personalen
på fritidsgården för att se på möjligheterna.
Pågående

Bedriva cirklar i musikhuset Knipan där vi har 4 replokaler som är fyllda med band.

Ej genomförd pga Pandemin

Bedriva cirklar i replokalen på Kulturhuset i Deje. Vi kommer erbjuda fler ungdomar
möjlighet att lära sig spela, både enskild undervisning, cirkel och prova-på kvällar.

Ej genomförd

Samverka med Slagverkskompaniet

Vi har kontakt med
kommunen genom vårt
arbete med UKM

Kontakta personalen på Kulturenheten i Forshaga. Många bra och drivna personer
som jobbar där. Marie Hettwer, Josefin Berger.

KULTUR & SAMHÄLLE
Pågående

Bygga upp spelkulturverksamhet i Forshaga och Deje under vår-sommar 2020.
Hjälpa ungdomar att starta Sverokförening/ar, alternativt kamratcirklar.

Ej genomfört pga pandemin Fantastikens Månad – prova på spelkultur Forshaga Bibliotek under april.

DJUR & NATUR
Genomförd

Jägareförbundet - Jägarskolan.

Genomförd

Skytteträning med jaktriggen.

Genomförd

Skytteutbildning för kvinnor

Genomförd

Ökade aktiviteter med jaktlag.

Ej genomförd pga pandemin
Ej genomförd pga pandemin
Genomförd
Genomförd
Genomförd
Ej genomförd pga pandemin

Utbildning av skytteinstruktörer.
Eftersöksträning mörkerspårning.
Forshagaakademien - vårt samarbete fortsätter som vanligt
Värmlands Nosework - stöd utifrån föreningens behov och önskemål
Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål
Sportfiskarna – vi ska inbjuda alla föreningar i Värmland till en träff.
Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
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Grums kommun
MUSIK
Genomförd

Studiecirklar med bandet E.A.T.E.R och Gruvöns Musikkår fortsätter.
UKM i samarbete med Kulturskolan är oklart om det är genomförbart, men vi ser på
möjligheten.

Ej genomförd

Vi ska kontakta fritidsgården i Grums för samarbeten och för att komma i kontakt
med nya deltagare.

DJUR & NATUR
Genomförd

Jägarskolan.

Genomförd

Jägareförbundet - skytteträning med jaktriggen

Ej genomförd pga pandemin Utökade kretsaktiviteter under 2020
Ej genomförd pga pandemin Jägarcafé årsplanering med kretsmedlemmar.
Genomförd

Ny jägarskola i samarbete med Bofab.

Genomförd

Naturskyddsföreningen - naturguidningarna blev inte av detta år men tas upp igen
längre fram. En miniklädbytardag ägde rum strax efter nyåret.

Satsning på folkbildning om hur människor påverkas av kemikalier i kommunen
Ej genomförd pga pandemin i samarbete med universitetet och familjecentralen i Grums. Tanken är att ta ner
forskningen på folkbildningsnivå.
Genomförd

Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Älvenäshallen - samarbete med inomhushall för hundträning.

Ej genomförd pga pandemin Sportfiskarna – vi ska inbjuda alla föreningar i Värmland till en träff.
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Hagfors kommun
MUSIK
Vi ska genomföra UKM – Ung Kultur Möts. 2019 var det lyckat att köra UKM samtidigt
som Livekarusellen. Vi kikar på möjligheten att göra likadant i år.
Ej genomförd

Vi ska genomföra MCU – MusikCirkelUtveckling – för de band som har cirkel hos oss
i Hagfors.

Ej genomförd

Vi ska genomföra turnéstopp i Livekarusellen.

Genomförd

Vi bedriver cirklar och samarbete med flera band i Hagfors.
Eventuellt samarbete med kommunen kring musik i vården. Maria Coldén har inlett
ett samtal.

Knappt genomförd, pga
pandemin

Vårt interreg-projekt MECO har genomfört Starta Eget-kväll på Geijerskolan i Ransäter i samarbete med Innovation Park Hagfors och kultur-och innovationshubben
Snøfølk.

DJUR & NATUR
Genomförd

Jägarskolan.

Genomförd

Jägareförbundet - skytteträning med jaktriggen.

Genomförd

Brukshundklubben - två tillfällen med föreningsutveckling

Ej genomförd pga pandemin Sportfiskarna – vi ska inbjuda alla föreningar i Värmland till en träff.
Genomförd

Naturskyddsföreningen- kontakt för att öka samarbete. Förhoppningsvis så kan det
bli uppstart av.
Natursnokarverksamhet under 2021.
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Hallsbergs kommun
MUSIK
Vi ska genomföra ett stopp i vår fritidsgårdsturné. Inventera fritidsgårdar och vilka
Ej genomförd pga Pandemin samarbeten som finns och kan startas, intressant för fritidsgårdsturnén? Turnén
planerad att besöka Kuben.
Genomförd till viss del

Satsa på musikverksamhet inom LSS. Vi bedriver cirklar på Träffen och har ytterligare boenden där vi ska starta verksamhet. Vi bedriver även cirklar och kulturprogram på äldreboenden och dagcenter i Vretstorp.

Pågående

Vi driver Spf-kören i Hallsberg

Pågående

Vi bedriver cirklar och samarbete med ett antal band

KULTUR & SAMHÄLLE

Genomförd

Teater Hallsberg genomförde sin sommarfars, Svit 222, trots coronapandemi. De
hade ett begränsat antal platser för publik varje föreställning. Folkhälsomyndigheten hade en gräns på 50 personer, men Teater Hallsberg satte en gräns på 40. Detta
för att de har en gradäng som tar 80 personer, och de resonerade som så att om
man lämnar varannan plats tom och sällskap sitter ihop. Kunde man genomföra
produktionen på ett säkert sätt. Dessutom hade man ett antal lösa stolar att kunna
placera publiken i om det skulle varav för trångt. Tolv föreställningar genomfördes.

Delvis genomförd

Agger Hus slutförde sina konstcirklar utomhus, minskade antalet träffar. Ställde in
Musikkonserter.

Ej genomförd pga pandemin Pålsboda Förr o Nu. Allt inställt, deltagarna är 70+ och äldre.

DJUR & NATUR
Genomförd

Jägarskolan.
Toppa ditt hagelskytte.

Ej genomförd

Jaktrigg.

Genomförd

Lydnadsutbildning med Ebbe Christiansen och Boel Johansson.
Eftersöksutbildning med Henrik Widlund och Håkan Karlsson.

Ej genomförd

Vi kommer göra en satsning på att L1-utbilda alla hundinstruktörer inom Jägareförbundet Örebro län.

Genomförd

Satsning på att få komma ut och träffa så många älgskötselområden så möjligt i
Örebro län.

Genomförd

Kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med teori och praktik.

Genomförd

Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (i hägn).

Genomförd

Hallsbergs brukshundklubb - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Genomförd

Knottebo brukshundklubb - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Naturskyddsföreningen - länsförbundsträff i Hallsberg.
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Hallsbergs kommun
INTEGRATION
Vi har under året samarbetat med föreningarna Integration och Kulturföreningen i
Hallsberg, Irakiska Kulturföreningen, Mandeiska Församlingen i Hallsberg, Mandeiska kvinnoföreningen samt föreningen Rättigheter och skyldigheter i ämnen som
språk, historia och samhällskunskap.
Genomförd

Utrikesfödda kvinnor

Genomförd

Älskade barn
Föräldrar

Genomförd

Trafiksäkerhet

Genomförd

Samhällskunskap

Genomförd

Arbetsmarknad
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Hammarö kommun
MUSIK
Delvis genomförd

Vi ska samarbeta med Mörmo Gård och musikhuset Red House där vi stöttar banden som repar. Vi kommer också erbjuda ungdomar ett kursprogram med olika
instrument och andra cirklar.

Inställd pga pandemin

Vi ska vara medarrangörer till festivalen Red House Rocks som 2020 firar 25 år. I
samband med detta finns även tankar på att göra en bok om musikverksamheten
25 år tillbaka.

Ej genomförd

Vi ska genomföra en lokal festival i UKM vilket inte blev av förra året. Kommunen
har ny samordnare så det kan bli bättre för Hammarö.

Pågående

Vi bedriver cirkelverksamhet med Hammarö Storband.

Ej genomförd

Vi ska arrangera konserter i skateparken vid Mörmo Gård.

Ej genomförd

Vi ska genomföra ett turnéstopp i Livekarusellen.

KULTUR & SAMHÄLLE
Ej genomförd pga pandemin

Vi ska i samarbete med Mörmo Gård/biblioteket starta spelverksamhet under höstvinter 2020.

DJUR & NATUR
Ej genomförd pga pandemin Ornitologer på Hammarö fågelstation.
Ej genomförd pga pandemin Brukshundklubben – peppdag för hundklubbarna.
Genomförd

Jägareförbundet - skytteträning med jaktriggen.

Genomförd

Hammarö Jaktvårdsklubb - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Genomförd

Jakt- och skyttesatsning för kvinnor.

Ej genomförd pga pandemin Viltmarknad, försäljning av viltkött.
Genomförd

Handladdning.

Genomförd

Eftersök mörkerträning.

Ej genomförd

Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål. Föreningen
har inte haft medlemsaktiviteter pga pandemin. Kretsen samarbetar med Karlstad
kretsen i avseende på aktiviteter.

Ej genomförd pga pandemin

Friluftsfrämjandet - stöd utifrån föreningens behov och önskemål. Kontakt ska tas
med föreningen

Ej genomförd pga pandemin Sportfiskarna – Niclas ska inbjuda alla föreningar i Värmland till en träff.
Studiefrämjandet ordnar en aktivitetsdag med Naturtema.
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Hällefors kommun
KULTUR & SAMHÄLLE
Pågående

Arbeta för att Studiefrämjandet ska ha kontor, eller plats i ett kontor i Hällefors,
senast 2021 - 2022.

Genomförd

“Taggad Hällefors” 30/1 - 3/2 – 4 dagars ”boostning” i syfte att väcka intresse och
fånga upp ledare och deltagare till cirkelverksamhet, samt kulturnatt. Postapokalyptisk utställning på Kulturskolan eller biblioteket. #Taggad2020 blev väldigt lyckat
på många sätt. Folkets Hus byggdes om till känslan av en streetfoodgata där alla föreningar fanns på plats med musik, mat, gyckleri, pianobar m.m. Uppskattningsvis
kom c: 600 besökare, som tittade, upplevde och njöt av stämningen. Många provade
på nya saker, och många fick upp ögonen för Hällefors kultur- och föreningsliv. Helgen bjöd på ett brett utbud av artister workshops föreläsningar film m.m. Ett 15-tal
föreningar fanns på plats och visade upp sin verksamhet. En härlig helg med många
nya möten människor emellan.

Pågående

Inleda samarbete med folkhögskolan – 2021.

Pågående

Inleda samarbete med olika kulturföreningar.

Pågående

Starta guideutbildningar och cirklar för femtiotalslägenheter.
Hållbara caféer, fortsätter fram till 2021.

Genomförd

Genomförde två coronaanpassade musik- och dansföreställningar på gårdarna
inom BOAB:s bostadsbestånd i samarbete med Hyresgästföreningen Örebro. En
gårdsföreställning som skulle ge hyresgästerna lite glädje och hopp när många satt
ensamma hemma.

Genomförd

I stationshuset Bredsjö genomfördes ett antal olika cirklar och aktiviteter. Bland annat hållbara samtal, kreativ verkstad, spelkvällar, lagningscafé och mycket annat.

Genomförd

I Södra Hyttan i samband med Bergslagens Bokloppis genomfördes ett antal spännande kulturprogram på lördagar och söndagar under sju sommarveckor samt tre
författarkvällar.
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Hällefors kommun
DJUR & NATUR
Genomförd

Naturskyddsföreningen - håller på och bygger ett visitors center vid Södra Hyttan.
Studiefrämjandet stöttar dem i detta.

Genomförd

Taggad i Hällefors ordnas Studiefrämjandet i början av februari och ordnar en
massa prova-på-aktiviteter.

Ej genomfört pga pandemin

Keramikkurser – Silke ansvarar för dessa.

Affe och Integration har tagit Silke har kontakt med en invandrarförening som behöver hjälp med föreningsutöver
veckling. De vill bland annat starta ett språkcafé.
Påbörjad - Bromsad pga
pandemin

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

Genomförd

Brukshundklubben – samarbete kring cirkelverksamhet, hjälp med marknadsföring mm.

Ej genomförd pga pandemin Skytteträning med jaktriggen
Genomförd

Jägarskolan.
Föreningsutveckling.

Genomförd

Lydnadsutbildning med Ebbe Christiansen och Boel Johansson.

Ej genomförd

Eftersöksutbildning med Henrik Widlund och Håkan Karlsson.

Ej genomförd

Vi kommer göra en satsning på att L1-utbilda alla hundinstruktörer inom Jägareförbundet Örebro län.

Ej genomförd

Satsning på att få komma ut och träffa så många älgskötselområden så möjligt i
Örebro län.

Genomförd

Jägareförbundet - Kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med teori och praktik

Genomförd

Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (i hägn).

Genomförd

Hällefors ornitologförening – stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

INTEGRATION
Ej genomförd

Svenska.

Ej genomförd

SO.

Ej genomförd

Föräldrar.
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Karlskoga kommun
MUSIK
Pågående

Bedriva cirkelverksamhet i våra två musikhus, Skrantahuset och Häsängens musikhus. Dessa musikhus är i stort sett alltid fullbelagda och verksamheten flyter på
bra.

Ej genomfört pga pandemin

MCU – MusikCirkelUtveckling – ska genomföras för de band som ännu ej deltagit på
utbildningen.

Delvis genomfört

Vi genomför kulturprogram på äldreboenden och LSS-institutioner.
Vi ska genomföra ett turnéstopp i Livekarusellen 2020.

Delvis genomfört

Se över samarbete med Patrik Ekman som tagit över Alfred Nobel Hotel.

Genomfört begränsat,
pandemi

Turnéstopp Livekarusellen genomfördes på Skranta Fritidsgård.
Cirkelverksamheten i våra musikhus har trots pandemin flutit på, dock med färre
antal rapporterade sammankomster.

Genomfört

Full beläggning i våra musik/replokaler under hela 2020.

Ej genomfört

Eventuellt samarbete tas upp med Patrik Ekman efter pandemin.

KULTUR & SAMHÄLLE
Delvis genomförd

Vi ska i samarbete med Mörmo Gård/biblioteket starta spelverksamhet under höstvinter 2020.

Delvis genomförd

Samarbetat med Teater Nolby, som dock ställde in sina föreställningar sommaren
2020.

Delvis genomförd

Samarbetat med Karlskogarevyn Gôrskôj, som genomförde sin revy 2020.

Ej genomfört

Vi kommer göra en satsning för barn och ungdomar, få dem intresserade av att
börja dansa hos oss.

Genomfört

Dans/integration. Vi kommer öka antal grupper med utrikesfödda kvinnor samt se
över intresset för grupper med män eller blandade grupper män/kvinnor.
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Karlskoga kommun
DJUR & NATUR
Genomförd

Brukshundklubben – stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Genomförd

Jägarskolan.

Ej genomförd pga pandemin Jaktrigg.
Genomförd

Lydnadsutbildning med Ebbe Christiansen och Boel Johansson.

Ej genomförd

Eftersöksutbildning med Henrik Widlund och Håkan Karlsson.

Ej genomförd

Vi kommer göra en satsning på att L1-utbilda alla hundinstruktörer inom Jägareförbundet Örebro län.

Genomförd

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

Ej genomförd

Satsning på att få komma ut och träffa så många älgskötselområden så möjligt i
Örebro län.
Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (i hägn).

Ej genomförd pga pandemin Sportfiskarna – vi ska inbjuda alla föreningar i Värmland till en träff.
Genomförd

Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

UTBILDNING
Inställt

BLedarutveckling steg 1, 14/3 - 20.

Inställt

Ledarutveckling steg 2, 6 – 7/11 - 20.

INTEGRATION
Genomförd

Svenska.

Genomförd

Samhällskunskap.

Genomförd

Föräldrar.

Genomförd

Älskade Barn.

Genomförd

Utrikesfödda kvinnor.

Genomförd

Arbetsmarknad.

Genomförd

Hälsa.

Ej genomförd

Trafiksäkerhet.
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Karlstad kommun
MUSIK
Genomförd

Livekarusellen – Katapulten, genomförs på UNO 25 januari 2020.

Ej genomförd

Ytterligare turnéstopp sker på Tolvmansgatans fritidsgård, Kronoparken samt ytterligare ett ställe.

Genomförd digital

Nemis – Putte i Parken; vi kommer ansvara för en scen på festivalen med 12 artister
från Studiefrämjandets verksamhet. Putte i Parken har nya ägare som vi utvecklar
scenen tillsammans med. (Boot Camp flyttat till Kristinehamn).

Genomfört

Musikverksamhet på Musikhuset Strandvillan, där vi har 22 replokaler.

Genomfört

Musikverksamhet på Gjuteriet, där vi har tio replokaler och inspelningsstudio.

Genomfört

Vi ska genomföra en musikloppis, förhoppningsvis under samma dag i hela landet.
UKM – Vi kommer genomföra UKM på Kronoparkens fritidsgård, i Molkom och på
UNO under 2020.

Genomfört

Musikgäris Värmland – vi fortsätter att driva Facebooksidan och konceptet Musikgäris i Värmland. För musikintresserade kvinnor och icke-binära. Förhoppningen
är att det ska locka fler i målgrupperna till vår verksamhet, både cirklar, annan
folkbildningsverksamhet och kulturprogram.
Lovaktiviteter genomförs om det finns medel att söka för verksamheten.

Delvis genomfört

Samarbeta med och bedriva cirkelverksamhet på fritidsgården Tolvmansgatan
samt se till att replokalerna är i gott skick.

Genomfört

Samarbeta med och bedriva cirkelverksamhet på UNO samt se till att replokalerna
är i gott skick.

Ej genomförd pga pandemin Vi ska se över möjligheten att starta Popkollo-verksamhet.
Inställt

Vi fortsätter samarbetet med Karlstad Skateboardklubb och deras evenemang ”2
dagar senare”.

Genomfört

Vi ska medverka på Kulturnatten 2020.

Genomfört

Vi ska utveckla verksamhet i instrumentundervisning. Både enskild undervisning
och i cirkel. Även hjälpa ungdomar att starta band är verksamhet vi ska utveckla.

Ej genomfört

Om medel finns att söka kommer vi söka för att genomföra Dagkollo under sommaren 2020 i samarbete med Kultursektionen.

Ej genomfört

Ett flertal scener i Karlstad önskar samarbete inför 2020. Detta ska vi jobba vidare
på för att utveckla och hitta en bra form för.

Delvis genomfört

Undersöka att starta samarbete med Ungdomsfullmäktige och Lots of Love, kontakt Eric Ragnarsson.

Ej genomfört

Försöka inleda ett samarbete med Sundstagymnasiet i deras elevstyrda verksamheter, ex Sägspexet.

Genomfört

Vårt interreg-projekt MECO har genomfört en innovationsworkshop med fokus på
platsutveckling Värmland femte mars och seminariehelg MECO Music Weekend
med seminarier om mixning och mastring av musik.

Genomfört

MECO har arrangerat onlineseminarier och speedmeetings för musikaktörer och
studenter i Karlstad, samt resor till musikkonferenser i Oslo och Göteborg. Vi har
utgått från Karlstad, med tillresta medresenärer från hela länet.
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Karlstad kommun
KULTUR & SAMHÄLLE
Kulturverkstan
Ej genomfört pga pandemin

Olika workshops inom ämnet dans under året. Försök till extern finansiering via
Region Värmland eller annan extern part.

Ej genomfört pga pandemin

Olika workshops inom ämnet hälsa/friskvård under året. Försök till extern finansiering undersöks innan.

Ej genomfört pga pandemin

Olika workshops inom ämnet hantverk, kanske detta till viss del kan göras i samverkan med natursektionen, under året. Försök till extern finansiering undersöks
innan.

Ej genomfört pga pandemin

De olika ämnesworkshoparna vi planerar för, föregås av en temakväll med introduktion, detta gärna i samarbete med Cafét på Gjuteriet. Undersöker möjligheter
till att söka medel för detta.

Pågående

Karlstads dansförening och Studiefrämjandet, möjligen med någon mer samarbetande part, kommer att söka medel för dans med funktionsvariabler. Samt dans för
psykisk ohälsa. Vi vet inte var det landar ännu, men tanken är ett större projekt på
tre år.

Delvis Genomförd

Spelkultur-sommar på Gjuteriet. Sommarkollo med fokus spelkultur ”kick-off”,
sedan olika verksamheter inom analoga och digitala spel samt spelskapande under
sommarlovet. Inget fysiskt kollo genomfört p g a pandemin, däremot “Digitalt Spelkultursommar” via Gården på Webben och Karlstad kommun.
Fortsatta dialoger med intressenter i Karlstad för att få igång ett Spelens hus i
Karlstad.

Ej genomförd pga pandemin Fantastikens Månad – prova på spelkultur Karlstad Stadsbibliotek under påsklovet.

DJUR & NATUR
Ej genomförd

Naturskyddsföreningen Värmland- klädbytardag blev inget 2020 och inte heller
under 2021 pga pandemin och att denna aktivitet samlar många intresserade. Miljövänliga veckan blev inte heller av publikt så som aktiviteterna brukar vara.

Genomförd

Två föreläsningar och ett studiebesök inom artprojektet Grodor och fladdermöss
har ägd rum samt en efterföljande studiecirkel inom projektet.

Genomförd

Digitala möten har ägd rum inom Handla Miljövänligt gruppen och i början av året
en sammankomst med kretsrepresentanter.

Genomförd

Allas Trädgård har haft verksamhet utomhus och invigning av den stora bakugnen
på Kronoparken.
SKF Karlstad (Svenska kockars förening) - stöd utifrån föreningens behov och önskemål. Vi kommer ordna ca 4 aktiviteter inom viltmatlagning under 2020.

Genomförd

Naturrum - Föreläsning om fåglar och fågelholksbygge med barn på sportlovet och
även under höstlovet då detta var inom ett projekt i samarbete med Alvins Fond
och Birdlife Sverige.

Delvis genomförd

Ornitologerna - Värmlands ornitologiska förening och Karlstads ornitologiska förening: föreläsningar, bildvisningar och utställningar stöttar vi.

Ej genomförd pga pandemin Sportfiskarna – Vi bjuder in alla klubbar i Värmland till en aktivitet.
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Karlstad kommun
Genomförd

Lokala hundklubbar - stöd utifrån behov och önskemål.
Klubbträff med Kennelklubbens lokala hundklubbar.

Ej genomförd pga pandemin

Vi har tillsammans hållit tre digitala föreläsningar där de tre lokala kennelklubbarna varit arrangörer tillsammans med oss. Mycket uppskattat med många åhörare.

Delvis genomförd, digitalt

Brukshundklubben - Funktionärsutbildning, instruktörsutbildning, intstruktörspeppdagar, Studiefrämjandets utbildningsansvarigträff.

Genomförd

Jägareförbundet - Skytteutbildning med jaktriggen.

Genomförd

Jägarskolan.

Delvis genomförd

Jakt- och skyttesatsning med kvinnor.

Ej genomförd pga pandemin

Fyra viltmatsarrangemang tillsammans med Svenska kockars förening och Jägareförbundet.

Ej genomförd pga pandemin Utbildning av nya och gamla jaktskytteinstruktörer.
Ej genomförd pga pandemin Långhållsskytte.
Delvis genomförd

Praktiskt jaktskytte. Vi ska också försöka få lite bättre fart på jakthundsutbildningssidan.

Delvis genomförd

Karlstads jaktskytteklubb: jägarskola, jaktskytteutbildning.

Ej genomförd pga pandemin Jägarskolan steg 2: vidareutbildning av nyutexaminerade.
Genomförd

I2-skogen: vi utbildar deras jaktledare och funktionärer på olika sätt. Vi stöttar de
arrangemang som sker där.

Genomförd

NVR-fortbildning.

Genomförd

Friluftsfrämjandet - stöd utifrån föreningens behov och önskemål. 4 H - stöd utifrån
föreningens behov och önskemål.

Ej genomförd pga pandemi

4 H - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Genomförd

Trädgårdssällskapet i Karlstad - stöd utifrån föreningens behov och önskemål. Gedigen programverksamhet som inte kunde genomföras i sin helhet pga pandemin.

Genomförd

Stadsodlarna – aktiva med odlande under 2020 och de får stöd utifrån cirkeldeltagarnas behov och önskemål.

Genomförd

Koloniträdgårdsföreningen Steffens minne - stöd utifrån föreningens behov och
önskemål. Föreningen håller på att start upp olika grupper på kolonin som genom
olika aktiviteter.

Ej genomförd pga pandemi

Karlstads koloniträdgårdsförening - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Ej genomförd pga pandemi

Seniorernas Hus – workshops och naturguidningar.

Ej genomförd

Blå stjärnan - första hjälpen hund.

Genomförd

Tusen trädgårdar 28 juni runt om i Värmland och även med deltagande stadsodlingar i Karlstad. Öppna trädgårdar dit folk kunde bege sig för ett besök med
föreskrifter pga rådande pandemi.
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Kils kommun
MUSIK
Ej genomförd

Undersöka möjligheten till samarbete med Ungdomsgården.

KULTUR & SAMHÄLLE
Genomfört

Vi erbjuder våra hantverksgrupper ett besök på Fårfesten i Kil den 28.2. Möjlighet att
delta i seminarier/workshops.

DJUR & NATUR
Delvis genomförd

Jägareförbundet - skytteutbildning med jaktriggen. Jägarskolan. Toppa ditt hagelskytte.

Genomförd

Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Genomförd

Tollareklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Ej genomförd pga pandemin SSRK – ungdomsderby med cirklar.
Genomförd

Friluftsfrämjandet - stöd utifrån föreningens behov och önskemål. Vandringar har
ägd rum för medlemmar.

Ej genomförd pga pandemin Sportfiskarna – vi bjuder in alla klubbar i Värmland till en aktivitet.

UTBILDNING
Inställd

Ledarutveckling steg 3, 13 -14/11 - 20.
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Kristinehamn kommun
MUSIK
Ej genomfört pga pandemin

Innan festivalspelningar likt Nemis ska vi genomföra Utbildningen Festival Boot
Camp, troligen i Kristinehamn. Där kommer festivalaktuella artister kunna förbereda sig för att få ut mesta möjliga av sin festivalspelning.

Genomfört

Studiecirklar i musikhuset på gamla A9, som vi driver i samarbete med ABF.
UKM – lokal festival i Kristinehamn.

Ej genomfört. Lokaler klara
2021.

Fritidsgården Bygget flyttar till musikskolans lokaler. Där kommer Studiefrämjandet vara involverade i verksamheten då vi finns i samma lokaler.
Eventuellt genomförs ett turnéstopp i Livekarusellen.

Ej genomfört

Vi ska genomföra Festival Boot Camp i Kristinehamn i samarbete med Ekman som
driver Putte i Parken.

KULTUR & SAMHÄLLE
Ej genomfört

Anordna temakvällar/dagar under året, gärna ihop med de andra sektionerna, och
därmed hoppas kunna väcka intresse till fortsatta cirklar eller tematräffar. Möjligheterna till extern finansiering undersöks innan.

Delvis genomförd

Delta och nätverka i det kvinnliga nätverket MEET, för att därigenom både knyta
kontakter, prata folkbildning och hitta kloka metoder att applicera på vår egen
verksamhet.

Pågående

I samarbete med Kristinehamns kommun, Liv & Lust Volontärcenter genomföra
workshop och utbildning tillsammans.

Ej genomfört

Cosplayverksamhet i Kristinehamns Folkhögskolas lokaler.

Ej genomfört

Dans för alla-anordna ett koncept där olika nationaliteter möts och dansar tillsammans. Med extern finansiering.

Ej genomfört

Allt vi inte pratar om- anordna killmiddag/föreläsning med efterföljande möjligheter
till fortsatta träffar. Med extern finansiering. Gärna i samarbete med Kristinehamns
kommun.

Pågående

Samarbete med folkhögskolan.

Pågående

Politiskt beslut på att Fritidsgården Bygget ska flytta in i samma byggnader som oss.
När så sker, kan bli 2021, vill vi titta på möjligheterna till att starta fler samarbeten
inom våra olika ämnen på Studiefrämjandet. Detta tillsammans med Kristinehamns
kommun och främst då kommunala Musikskolan, vars lokaler Bygget ska flytta till.

Ej genomfört

Att vara medarrangör till Seniorkollo, tillsammans med Kristinehamns kommun och
Liv & Lust volontärcenter.
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Kristinehamn kommun
DJUR & NATUR
Delvis genomförd
Ej genomförd
Genomförd

Jägareförbundet -skytteutbildning med jaktriggen. Jägarskolan. Jakt- och skyttesatsning med kvinnor. Utbildning av nya och gamla jaktskytteinstruktörer och
skjutledare
Trädgårdssällskapet i Kristinehamn- stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Ska ta kontakt längre fram.
Brukshundklubben - medlemsträff, föreningsutveckling.

Ej genomförd pga pandemin Sportfiskarna – i bjuder in alla klubbar i Värmland till en aktivitet.
Genomförd

Friluftsfrämjandet - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Genomförd

Naturskyddsföreningen Kristinehamn – Har haft ett större kulturarrangemang om
biologiskmångfald “Rädda bina”. Stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

UTBILDNING
Genomförd

Ledarutveckling steg 1, 22/2 – 20.

INTEGRATION
Ej genomförd

Föräldrar.

Ej genomförd

SO.

Ej genomförd

Arbetsmarknad.

Genomförd

Svenska.
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Kumla kommun
MUSIK
Ej genomförd

Vi ska genomföra en fritidsgårdsturné för att locka ungdomar till vår verksamhet.

Ej genomfört

Vi ska genomföra en MCU – MusikCirkelUtveckling. Mest troligt är att det blir en
spontant genomförd utbildning då vi har tillräckligt med deltagare från nya band.

Ej genomförd

Vi ska genomföra lovaktiviteter för ungdomar.

Delvis genomfört

Vi ska fräscha till i Musikkällaren, där vi har studio, replokaler och musikundervisning.

Genomförd, anpassad för
pandemin

Vi genomför kulturprogram på LSS och seniorboenden i kommunen. Även verksamhet som babysång och klaffgitarr, samt undervisning för pensionärer i gitarr.

Ej genomförd

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

Ej genomförd

Vi ska genomföra skolbesök med presentation av musikverksamheten.

Genomfört

Radio och podd. Vi driver cirklar i produktion och sändning.

Pågående

Vi ska fortsätta anpassa musikhuset Multisignal så vi lever upp till kraven som ställs
i bygglovet.

Pågående

Vi driver körerna Kraxkören och Kvarngårdskören i Kumla.

Ej genomfört

Vi ska genomföra en gemensam konsert med Gilleskören och Kumla Spelmän.

KULTUR & SAMHÄLLE
Genomfört

Inlett ett samarbete med Kumla hotell om att börja med “Mordgåtor” tillsammans
med trerättersmiddag. Lades i malpåse när pandemin kom.

Genomfört

Kraxkompaniet har inte haft några offentliga föreställningar under året. Däremot
har de haft en del planering och cirkelverksamhet.
Vi ska söka medel till ett projekt som handlar om media för och med funktionsnedsatta på Sturepalatset. Resultat 2020 - 2021.

Genomfört

Permakulturgruppen har under året fördjupat sig bland annat i ämnet skogsträdgårdar och perenna grönsaker, dels genom litteratur, men även genom erfarenhetsutbyte, samt olika studiebesök i odlingar närområdet.
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Kumla kommun
DJUR & NATUR
Brukshundklubben - Stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Genomförd

Jägarskolan.

Ej genomförd

Toppa ditt hagelskytte.

Genomförd

Jaktrigg.

Genomförd

Lydnadsutbildning med Ebbe Christiansen och Boel Johansson.

Genomförd

Eftersöksutbildning med Henrik Widlund och Håkan Karlsson.

Ej genomförd

Vi kommer göra en satsning på att L1-utbilda alla hundinstruktörer inom Jägareförbundet Örebro län.
Satsning på att få komma ut och träffa så många älgskötselområden så möjligt i
Örebro län.

Genomförd

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

Genomförd

Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (i hägn).

Genomförd

Kumla trädgårdsamatörer - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Föreningen hann ha några av årets planerade föreläsningar innan de nödgades
ställa in pga pandemin.

Genomförd

Naturskyddsföreningen - stöd utifrån behov och önskemål.

Genomförd

Sportfiskarna – föreningskunskap med styrelsen.

INTEGRATION
Vi har under året samarbetat med följande föreningar, IQUA Center, Kristna Kulturföreningen, Kultur och integrationsföreningen, Kurdiska föreningen samt Somaliska
Kulturföreningen i ämnen som språk, samhällskunskap, religionshistoria m.m.
Genomfört

Föräldrar.

Genomfört

Utrikesfödda kvinnor.

Genomförd

Arbetsmarknad.

Genomfört

Svenska.

Genomfört

Älskade Barn.

Genomfört

Trafiksäkerhet.
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Laxå kommun
MUSIK
Pågående

Vi kommer ha kontakt med Laxå Kommun om att bedriva verksamhet i Kunskapens
Hus där dom vill samla olika verksamheter.

Delvis genomfört

Vi ska bedriva Musikverksamhet på Laxå Dagcenter.

Pågående

Vi driver Anuska-kören i Laxå.

KULTUR & SAMHÄLLE
Genomfört

Smedjan har hållit igång sin verksamhet trots pandemin.

DJUR & NATUR
Genomförd

Jägarskolan.

Ej genomförd

Toppa ditt hagelskytte.

Ej genomförd

Jaktrigg.

Genomförd

Lydnadsutbildning med Ebbe Christiansen och Boel Johansson.

Ej genomförd

Eftersöksutbildning med Henrik Widlund och Håkan Karlsson.

Ej genomförd

Vi kommer göra en satsning på att L1-utbilda alla hundinstruktörer inom Jägareförbundet Örebro län.

Ej genomförd

Satsning på att få komma ut och träffa så många älgskötselområden så möjligt i
Örebro län.

Genomförd

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

Genomförd

Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (i hägn).

Ej genomförd

Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Ingen verksamhet under året.

Ej genomförd

Naturskyddsföreningen - stöd utifrån behov och önskemål.

Genomförd

Sportfiskarna - stöd utifrån behov och önskemål.
Sportfiskarna har haft en del av verksamheten igång, även om damerna i sällskapet har valt att inte ha sin porslinsmålning igång under året.
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Laxå kommun
INTEGRATION
Vi samarbetar med Sham förening i ämnen som språk, religionshistoria, samhällskunskap m.m.
Genomfört

Älskade Barn.

Ej genomförd

Utrikesfödda kvinnor.

Genomfört

Svenska.

Genomfört

Samhällskunskap.

Genomfört

Arbetsmarknad.
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Lekeberg kommun
MUSIK
Pågående

Vi bedriver stor musikverksamhet på musikhuset i Fjugesta.

Ej genomfört

Fritidsgårdsturné på fritidsgården.

Genomfört

Vi ska genomföra turnéstopp i Livekarusellen på musikhuset i Fjugesta.

Delvis genomfört

Vi ska bedriva cirkel Läkande Sång.

Genomfört

Vi bedriver musikverksamhet inom LSS Kastanjen daglig verksamhet.

KULTUR & SAMHÄLLE
Genomfört

Lekebergs revysällskap genomförde under året en hel del arrangemang på Sparbanksbörsen. Samtliga var “coronasäkrade” och publiken var begränsad till maximalt 50 personer, ofta färre.

Genomfört

I samarbete med Amatörteatersamverkan i Örebro län (ATSÖ) genomfördes en
sommarteater på Hallagården i Lekhyttan. Det var Pip-Larssons katstrullresa,
dramatiserad och regisserad av Elisabeth Brånsgård. Tio förestälningar med ett
maximerat publikantal på 50 personer.

Genomfört

Fjugesta vävstuga - mycket av årets planerade aktiviteter har fått flyttas fram ett år
p g a corona. Men föreningen har försökt att hålla så mycket som möjligt av verksamheten igång, dock i mindre grupper.

DJUR & NATUR
Genomförd

Jägarskolan.

Ej genomförd

Toppa ditt hagelskytte.

Ej genomförd

Jaktrigg.

Genomförd

Lydnadsutbildning med Ebbe Christiansen och Boel Johansson.

Ej genomförd

Eftersöksutbildning med Henrik Widlund och Håkan Karlsson.

Ej genomförd

Vi kommer göra en satsning på att L1-utbilda alla hundinstruktörer inom Jägareförbundet Örebro län.
Satsning på att få komma ut och träffa så många älgskötselområden så möjligt i
Örebro län.

Genomförd

Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (i hägn).

Genomförd

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

Genomförd

Naturskyddsföreningen - stöd utifrån behov och önskemål.
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Lekeberg kommun
INTEGRATION
Pågående

Vi bedriver stor musikverksamhet på musikhuset i Fjugesta.

Ej genomförd

Fritidsgårdsturné på fritidsgården.

Genomförd

Vi ska genomföra turnéstopp i Livekarusellen på musikhuset i Fjugesta.

Delvis genomförd

Vi ska bedriva cirkel Läkande Sång.

Genomförd

Vi bedriver musikverksamhet inom LSS Kastanjen daglig verksamhet.

Verksamhetsberättelse 2019
Studiefrämjandet Örebro-Värmland

Lindesberg kommun
MUSIK
Ej genomfört pga pandemin Starta nybörjarband – genom ett nytt samarbete med Svenska Kyrkan i Lindesberg.
Bedriva cirkel- och kulturverksamhet på Hillstreet. Vi ska utveckla livescenen på
Ej genomfört pga pandemin Hillstreet, genom att alla handläggare har i åtanke att vi kan skicka dit band för att
spela.
Genomfört

Genomföra musikkollo under sommaren 2020.

Genomfört

Ta emot sommarjobbare under sommaren 2020.

Ej genomfört pga pandemin Fritidsgårdsturné och skolturné.
Ej genomfört pga pandemin MCU – Musikcirkelutveckling.
Ej genomfört pga pandemin Utbildningar & Workshops.
Ej genomfört pga pandemin Vi ska starta verksamhet i radio och podd–produktion samt sändning.

KULTUR & SAMHÄLLE
Genomfört

Lokalen Lucky uppsagd 30.9. Spelkulturens verksamhet kan komma att flyttas till
Sfr:s lokaler på Norrtull, beslut våren 2020.

Ej genomförd

Föreningen Kyrkbergets vänner arbetar med att återställa den gamla kägelbanan,
kan bli cirklar i byggnadsvård.
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Lindesberg kommun
DJUR & NATUR
Ej genomförd

Utökat samarbete med Friluftsfrämjandet.

Ej genomförd pga pandemin Utökat samarbete med Frövi Fågelklubb.
Genomförd

Starta-upp samarbete med Trädgårdsföreningen.

Genomförd

Verksamhet med Kyrkbergets vänner.

Genomförd

Verksamhet i samarbete med Naturskyddsföreningen - de önskar sig en lie-kurs
2020. Styrelseutbildning.

Delvis genomförd

Brukshundklubben: önskar kassörutbildning och rolig föreläsare.

Ej genomförd

Hållbar hund-kurs.

Genomförd

Praktisk jägarskola i Munkhyttan.

Genomförd

Lydnadsutbildning med Ebbe Christiansen och Boel Johansson.

Ej genomförd

Eftersöksutbildning med Henrik Widlund och Håkan Karlsson.

Ej genomförd

Vi kommer göra en satsning på att L1-utbilda alla hundinstruktörer inom Jägareförbundet Örebro län.
Satsning på att få komma ut och träffa så många älgskötselområden så möjligt i
Örebro län.
Jägareförbundet - kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med teori och praktik.

Genomförd

Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (i hägn).
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Ljusnarsberg kommun
MUSIK
Ett band

Vi har några band som har cirkel hos oss.

Ej genomfört pga pandemin

Vi ska se över möjligheten att samarbeta med en restaurang om kulturprogram.

KULTUR & SAMHÄLLE
Pågår

Kontakt med ny teaterförening.

Pågår

Kontakt med fritidskonsulenten i Ljusnarsberg för vidare planering inför Taggad
Ljusnarsberg, troligen 2021.

DJUR & NATUR
Ej genomförd pga pandemin Få i gång samarbete med Trädgårdsföreningen i Ljusnarsberg.
Genomförd

Har deltagit i möte för Ställdalens Folketsträdgård tillsammans med NF Örebro län,
för framtida samarbeten.

Genomförd

Naturguidningar för nyanlända. Språka mellan tallarna 2.

Genomförd

Svenska Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Lydnadsutbildning med Ebbe Christiansen och Boel Johansson.

Ej genomförd

Eftersöksutbildning med Henrik Widlund och Håkan Karlsson.

Ej genomförd

Vi kommer göra en satsning på att L1-utbilda alla hundinstruktörer inom Jägareförbundet Örebro län.
Satsning på att få komma ut och träffa så många älgskötselområden så möjligt i
Örebro län.

Genomförd

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

Genomförd

Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (i hägn).
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Munkfors kommun
MUSIK
Vi ska genomföra en lokal festival i UKM
Genomfört

Utveckla samarbetet med Rockmusiklinjen på Geijerskolan så att de som går på utbildningen kan delta i studiecirkelverksamhet på fritiden. Vi informerar med jämna
mellanrum på skolan.
Livekarusellen ska genomföras på Geijerskolan.

Genomfört

Vi bedriver cirkelverksamhet i dragspel, samt några band som har cirkel hos oss.

Genomfört

Vårt interreg-projekt MECO har genomfört Starta Eget-kväll på Geijerskolan 30 september och arrangerat onlineseminarier onlineseminarier och speed meetings för
musikaktörer i Munkfors samt studenter vid Geijerskolan.

DJUR & NATUR
Ej genomförd pga pandemin Jägareförbundet - skytteaktivitet.
Genomförd

Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Ej genomförd pga pandemin Sportfiskarna – vi bjuder in alla klubbar i Värmland till en aktivitet.
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Nora kommun
MUSIK
Ej genomförd pga pandemin Vi ska genomföra en MCU i Nora.
Ej genomförd pga pandemin

Vi bedriver cirkelverksamhet med olika band i musikhuset i Nora. Vi ska också
utveckla nya verksamheter.
Vi ska genomföra ett turnéstopp i Livekarusellen

Ej genomförd pga pandemin Vi ska utveckla samarbete med Karlsängskolans fritidsgård.
Ej genomförd pga pandemin Vi ska stötta initiativet med att genomföra en dag för basister i Nora 2020.

KULTUR & SAMHÄLLE
Genomförtd

Vi kommer göra en satsning på dansworkshops för olika målgrupper.

Ej genomförd pga pandemin

Vi kommer ha hälsoaktiviteter för utrikesfödda kvinnor i samarbete med SFI och
svenska kyrkan b l a dans och cykelskola.

Ej genomförd pga pandemin Vi kommer att erbjuda språkvän i Nora på prov.
Delvis genomförd
Vi kommer arbeta med verksamhet inom hållbar mat, lagningscaféer, resursanEj genomförd pga pandemin vändning och nya möten.
Spelkulturverksamhet på Bryggeriet.
Delvis genomförd

Vårt mål är att producera hållbara filmer, arrangera en filmkurs och visningar av
filmer.

Genomfört

Vi ska anordna en kassörsutbildning för våra föreningar.

41

42

Verksamhetsberättelse 2019
Studiefrämjandet Örebro-Värmland

Nora kommun
DJUR & NATUR
Genomförd

Vi samarbetar med Nora Brukshundklubb kring deras cirkelverksamhet.

Delvis genomförd

Vi ska starta samarbete med Trädgårdsföreningen i Nora.

Genomförd

Vi ska genomföra naturskola tillsammans med Naturskyddsföreningen.

Delvis på distans

Vi ska genomföra lagningscafé.

Genomförd

Lydnadsutbildning med Ebbe Christiansen och Boel Johansson.

Ej genomförd

Eftersöksutbildning med Henrik Widlund och Håkan Karlsson.

Ej genomförd

Vi kommer göra en satsning på att L1-utbilda alla hundinstruktörer inom Jägareförbundet Örebro län.
Satsning på att få komma ut och träffa så många älgskötselområden så möjligt i
Örebro län.

Genomförd

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

Genomförd

Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (i hägn).

INTEGRATION
Genomförd

Utrikesfödda kvinnor.
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Storfors kommun
MUSIK
Vi ska genomföra en lokal festival i UKM.
Ej genomförd

Inleda och utveckla samarbetet med kulturhuset.

DJUR & NATUR
Genomförd

Storfors hundklubb - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Ej genomförd pga pandemin Sportfiskarna – vi bjuder in alla klubbar i Värmland till en aktivitet.
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Sunne kommun
MUSIK
UKM .
Ej genomförd

Vi ska besöka kommunens kulturchef under 2020 för att se vilka aktiviteter som
saknas i kommunen.

Ej genomfört

Vi ska ha möte med Inka Musik för att genom dom komma i kontakt med musikintresserade.

KULTUR & SAMHÄLLE
Genomförd

Kursverksamhet med Sunne Airsoft

Ej genomfört

Försöka få till en gemensam satsning för att utveckla ny verksamhet och lyfta närvaron i Sunne, där musik, natur och kultur deltar.

Genomfört

Troligen verksamhet inom Leaderprojekt Skogsliv.

DJUR & NATUR
Genomförd

Brukshundklubben – stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Genomförd

Spaniel och Retrieverklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål. De har
samarbete med annat studieförbund pga att vi inte kunnat erbjuda lokaler och annat som behövts i deras verksamhet lokalt. Kontakt har tagits.

Ej genomförd pga pandemin Svenska Jägareförbundet - Vård i det vilda.
Ej genomförd pga pandemin Skytteutbildning med jaktriggen.
Genomförd

Jägarskolan.

Ej genomförd pga pandemin Jakt- och skyttesatsning för kvinnor.
Föreningsutveckling.
Friluftsfrämjandet - stöd utifrån föreningens behov och önskemål. Arvika-Sunne är
samma förening.
Ej genomförd pga pandemin Sportfiskarna – vi bjuder in alla klubbar i Värmland till en aktivitet.

URBILDNING
Inställd

Ledarutveckling steg 2, 16 - 17/10.
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Säffle kommun
MUSIK
Genomförd

Vi ska bedriva cirkelverksamhet med banden Strykjärn och Creatures och Maxi
Packs gäng.
Vi ska genomföra UKM – lokalfestival.
Samarbeta med Ungdomens Hus – kursverksamhet under vår och höst.
Delta i genomförandet av Säffle Street Art Day.

KULTUR & SAMHÄLLE
Olika workshop inom dans, främst i samarbete med Ungdomens hus. Gärna undersöka annan extern finansiering, ex Region Värmland, för då kan vi väva ihop det
med fler kommuner under samma tema.
Ej genomförd

Fortsatt dialog med Ungdomens Hus kring utvecklande av spelkultur.

Ej genomförd

PR-satsning i Säffle med riktade affischer.

Ej genomförd

Ta kontakt med Säffle Opera för eventuellt framtida samarbete. Resultat 2021.

DJUR & NATUR
Genomförd

Brukshundklubben – stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Genomförd

Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål. Samarbetar med de aktiviteter som föreningen gör.

Genomförd

Trädgårdssällskapet i Säffle - stöd utifrån föreningens behov och önskemål. Samarbetar med de aktiviteter som föreningen gör.

Genomförd

Jägareförbundet - skytteutbildning med jaktriggen.

Genomförd

Jägarskolan.

Ej genomförd pga pandemin Sportfiskarna – vi bjuder in alla klubbar i Värmland till en aktivitet

INTEGRATION
Ej genomförd

Vi ska genomföra cirklar i svenska och samhällsorientering.
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Torsby kommun
MUSIK
Pågående

UKM – lokal festival.
Undersöka möjlighet till samarbete med ABF och musikföreningen Ge och Hör.

Genomfört

Vi bedriver cirkelverksamhet med flera band och musiker.

KULTUR & SAMHÄLLE
Genomförd

Helgkurs i möbeltapetsering, förhoppningsvis fortsättning i cirkelform.

Genomförd

Även kurs i lapptäcksteknik, där finns redan intresse att fortsätta genom cirkel.

Genomförd

Förstudie om Finnskogen som världsarv, kunskapsuppbyggnad genom nya cirklar.
Vi deltar i Leader Växtlust Värmlands projekt Skogsliv 2020 - 2022, där vi genom
cirklar dels dokumenterar och dels utvecklar nya sätt att förmedla kunskap/guida
på besöksmålen.

DJUR & NATUR
Genomförd

Jägareförbundet - skytteutbildning med jaktriggen.

Genomförd

Jägarskolan.

Genomförd

Utbildning av nya och gamla jaktskytteinstruktörer och skjutledare.

Ej genomförd pga pandemin Vård i det vilda.
Ej genomförd pga pandemin Sportfiskarna – vi bjuder in alla klubbar i Värmland till en aktivitet.
Genomförd

Brukshundklubben - Stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Delvis genomförd

Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål. Aktiviteter
inställda pga pandemin men en aktivitet har ägd rum i samarbete med kretsen.

Genomförd

Torsby trädgårdsförening - stöd utifrån föreningens behov och önskemål. Kontakt
hålls lokalt. Inga aktiviteter pga pandemin.

URBILDNING
Ej genomfört

Ledarutveckling steg 1, 28/11 – 20.

Genomförd

Ljudkurs i juni i samarbete med Ragnar Sundquist Vänner.

INTEGRATION
Ej genomfört

Föräldrar.
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Årjäng kommun
MUSIK
UKM – lokal festival på ungdomsgården Tingshuset.
Ej genomfört. Allsköns
musik finns ej längre.

Fortsätta samarbeta med Allsköns Musik.

Genomfört

Vi bedriver cirkelverksamhet med bandet Deerslayer
Undersöka möjligheten till utökat samarbete med Tingshuset.

DJUR & NATUR
Ej genomförd pga pandemin Jägareförbundet - skytteutbildning med jaktriggen.
Delvis genomförd

Jakt- och skyttesatsning för kvinnor.

Genomförd

Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål

Ej genomförd pga pandemin Sportfiskarna – Vi bjuder in alla klubbar i Värmland till en aktivitet
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Örebro kommun
MUSIK
Pågående

Vi driver Gilleskören i Örebro.

Pågående

Vi ska undersöka möjligheter till att starta UKM i Örebro län.

Ej genomförd pga pandemin

Vi ska genomföra vår musikcirkelutveckling, MCU, för de nya band som startar
cirklar hos oss.
Vi ska genomföra 3 turnéstopp i Livekarusellen.

Pågående

Genomförd till viss del

Genomförd

Vi ska undersöka möjlighet till att starta en NEMIS-scen i Örebro.
Vi fortsätter att utveckla verksamheten i nya huset på Karlsgatan. Inspelningsverksamhet, MCU, replokaler och digital musikproduktion.
Vi ska anpassa loungen på Karlsgatan för att kunna genomföra mindre konserter
där.
Band coachning ska erbjudas våra cirklar.
Releaser, studio tour kit.

Ej genomförd pga pandemin

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

Genomförd

För att öka miljömedvetenheten och återvinna så mycket som möjligt ska vi genomföra en musikloppis i nya huset i Örebro.

Ej genomförd pga pandemin

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

Genomfört, begränsat pga
pandemi

Vi bedriver musikverksamhet med seniorer på äldreboenden och musik på LSS
boenden.

Ej genomförd pga pandemin

Vi ska öka verksamhet med band som har egna replokaler. Minst tio nya band ska
starta cirkel hos oss 2020.

Ej genomförd pga pandemin Vi ska fortsätta med besök på fritidsgårdar. Tio tillfällen.
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KULTUR & SAMHÄLLE
Ej genomförd pga pandemin

Vi ska ha hög beläggning i danssalen på Karlsgatan: alla kvällar i veckan samt helger och några grupper på dagtid.

Ej genomförd pga pandemin Vi ska se till att några av våra etniska föreningar hittar till danssalen på Karlsgatan.
Delvis genomförd

Vi ska utveckla dans för speciella målgrupper som dans för unga tjejer med psykisk
ohälsa, dans för HBTQ-personer, dans för Parkinson m.m.

Ej genomförd

Vi ska starta verksamhet i hantverkslokalen på Karlsgatan under 2020. Här finns
möjlighet till integration mellan utlandsfödda och inrikesfödda. Verksamheten bör
vara etablerad inom tre år.

Ej genomförd pga pandemin

Vi ska erbjuda våra dansledare ledarutveckling dans och workshops med gästlärare.

Genomförd

Viss verksamhet har genomförts på Nya Teatern, främst med ungdomar/barn födda
före 2005. Övrig verksamhet har i stort sett legat nere på grund av pandemin.

Genomförd

Genomförde 12 stycken coronaanpassade musik och dansföreställningar på gårdarna inom ÖBO:s bostadsbestånd i samarbete med Hyresgästföreningen Örebro.
En gårdsföreställning som skulle ge hyresgästerna lite glädje och hopp när många
satt ensamma hemma.

DJUR & NATUR
Genomförd

Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Genomförd

Trädgårdsföreningar - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Ej genomförd

Första hjälpen för utomhusledare.

Genomförd

Ornitologerna - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Genomförd

IT-guide - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Genomförd

Örebro läns kennelklubbs verksamhet - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Genomförd

Örebro Hundsällskap Brukshundklubb - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Genomförd

Jägarskolan.

Ej genomförd

Toppa ditt hagelskytte.

Genomförd

Jaktrigg.

Genomförd

Lydnadsutbildning med Ebbe Christiansen och Boel Johansson.

Ej genomförd

Eftersöksutbildning med Henrik Widlund och Håkan Karlsson.

Ej genomförd

Vi kommer göra en satsning på att L1-utbilda alla hundinstruktörer inom Jägareförbundet Örebro län.
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Satsning på att få komma ut och träffa så många älgskötselområden så möjligt i
Örebro län.
Genomförd

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

Genomförd

Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (i hägn).
Örebro brukshundklubb - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Genomförd

Svenska Turistföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Allt vi inte pratar om.

Genomförd

Hopajola - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Genomförd

Friluftsfrämjandet - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Genomförd

Insektsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Ej genomförd

Kurs i att göra egna naturfilmer, erbjudande till våra MO/SO.

Pågående

Stort fokus på att fylla vårt nya verksamhetshus med aktiviteter – inplanerat redan
nu är en kurs i trädbeskärning, botanikcirkel och fågelskådning för nybörjare.

Ej genomförd

Studiecirkel fiske - lära mer om svenska vatten, fisk och allemansrätt - med fokus
på integration av invandrade.

Genomförd

Friluftsaktiviteter för barn – syfte, integration och att alla ska kunna upptäcka naturen – i Oxhagen/ Varberga där skogen finns nära men inte nyttjas av de boende.

Genomförd

Klimatnätverket- studiecirklar och aktiviteter

Genomförd

Klimatluncher på Rosengrens skafferi - föreläsningsserie.
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URBILDNING
Inställd

Ledarutveckling steg 1, 8/2 - 20.

Genomförd

Ledarutveckling steg 1, 15/-2 –20.

Inställd

Ledarutveckling steg 1, 26-9 – 20.
Ledarutveckling steg 1 1/10.

INTEGRATION
Vi har under året samarbetat med följande föreningar Nyanländas stöd och service,
Somaliland förening, Syriska kulturföreningen i Örebro och Kulturkooperativet
Träffpunkt.
Ej genomförd

Delmos.

Genomförd

Trafiksäkerhet.

Genomförd

Föräldrar.

Genomförd

SO.

Genomförd

Utrikesfödda kvinnor.

Genomförd

Arbetsmarknad.
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Verksamheten i siffror
Studietimmar folkbildning
kommun

202

2019

2018

2017

Kil

828

1085

1123

826

217

238

Eda

69

17

18

18

14

13

Storfors

106

111

79

57

37

71

Hammarö

523

1184

1410

949

162

165

Munkfors

675

1282

1161

1696

58

123

Forshaga

1832

3342

2715

2074

323

321

Grums

521

876

551

966

194

121

Årjäng

631

558

530

595

169

194

Sunne

949

1227

1292

1060

216

225

Karlstad

17228

33839

39490

34092

2260

3131

Kristinehamn

4118

6531

6150

6718

495

665

Filipstad

371

624

620

742

84

66

Hagfors

1132

2516

3185

3301

116

144

Arvika

4264

7058

6652

5601

588

735

Säffle

706

2433

1523

1641

129

447

Hällefors

895

4069

1426

692

133

237

Ljusnarsberg

107

93

259

216

19

22

Nora

2175

3133

3069

3787

401

521

Lindesberg

1170

5469

5058

6766

105

282

Torsby

2458

4108

4532

4485

380

430

Örebro

29660

54713

49275

36603

2079

2800

Kumla

12405

31539

35619

32383

610

957

Laxå

4843

7746

7864

5667

195

261

Askersund

2545

6390

6948

6830

313

457

Karlskoga

15139

18844

21278

23031

637

735

Lekeberg

3277

6703

7096

7880

247

365

Hallsberg

9030

22968

16432

21793

586

895

Degerfors

3163

4341

5808

6784

167

198

121053

232817

231163

215522

10061

13549

Totalt

Unika
Unika
deltagare 2019 deltagare 2018

Studietimmar sektion

2020

2019

2018

Kultur och samhälle

28881

45874

48934

Natur

21812

31534

31497

Integration

31831

78367

77752

Musik

44453

78320

72626

Kulturarrangemang

2020

2019

2018

2017

Antal arrangemang

1237

2853

2626

3728
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Verksamheten i siffror
Studietimmar asyl kommun

2020

2019

2018

2017

Kil

0

0

24

0

Storfors

0

0

126

0

Sunne

0

0

312

1368

Karlstad

88

1169

4148

320

Kristinehamn

12

396

282

0

Filipstad

80

1075

1686

2254

Arvika

0

185

17

0

Säffle

0

0

126

105

Hällefors

0

207

193

0

Nora

50

45

200

0

Lindesberg

0

375

932

1113

Torsby

0

0

115

0

Örebro

100

618

2547

0

Kumla

205

1284

2494

1363

Laxå

0

814

567

1806

Askersund

0

0

12

1656

Karlskoga

699

2285

2360

1040

Lekeberg

0

0

12

1656

Hallsberg

102

703

1345

1641

Grums

0

364

0

0

Totalt

1336

9520

18725

12730

Studietimmar Medlemsorganisation

2020

2019

2018

2017

Friluftsfrämjandet

917

1285

1602

1142

Svenska Turistföreningen

235

631

718

717

Svenska Brukshundsklubben

9104

11391

11076

12493

Svenska Jägarförbundet

3353

2373

2725

3487

Svenska Kennelklubben

1377

1780

2145

1512

Sverok

1299

3699

5308

8208

Adoptionscentrum

9

3

9

33

Sveriges ornitologiska förening

900

490

417

625

Svenska Live o unga arr

241

2784

2512

3336

Naturskyddsföreningen

1389

2170

1974

1834

4H

0

0

352

232

Sportfiskarna

325

717

670

994

Koloniträdgårdsförbundet

78

162

178

158

Totalt

19227

26995

29719

34771
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