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Om Studiefrämjandet
• Ett av Sveriges största studieförbund.
• Finns över hela landet.
• Anordnar främst studiecirklar och kulturprogram. För detta ges bidrag från stat,
regioner och kommuner.
• Anordnar studiecirklar i många ämnen,
och satsar särskilt på natur, djur, miljö och
kultur.
• Utgår från folkbildningens idé. Deltagarnas
önskemål, förutsättningar och erfarenheter
är viktiga.
• Är obundet – utan kopplingar till politiska
partier, fackliga organisationer eller religiösa samfund.
• Är en ideell organisation utan vinst intresse
som styrs demokratiskt.
• Har 19 medlemsorganisationer.

www.studieframjandet.se

”Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors
möjligheter – i ett samhälle med respekt för naturens
och kulturens mångfald.”
Studiefrämjandets vision

Foto: Sid 2-3 fr v: Per Westergård, Åsa Wistrand. Sid 5 fr v: Maria G Nilsson, Elisabeth Sterner. Sid 6 fr v: Kjell Andersson, Pernilla Andersson.
Sid 13: Åsa Wrenfelt (äpple). Sid 15: Pernilla Andersson. Övriga bilder: Studiefrämjandet, Mostphotos, iStock.
Redigering och layout: Thomas Östlund Produktion. Maj 2020.
2

”

Ibland gäller det att fatta
beslut som kan kännas svåra i stunden,
men nödvändiga inför framtiden.

Utmaningarnas tid

Året 2019 innehöll också mycket spännande verksamhet – i samtliga av Östergötlands kommuner. Som
framgår av denna årsredovisning är det stor bredd på
aktiviteterna, vilket speglar människors skiftande intressen och engagemang.
Särskilt glädjande är att allt fler enskilda personer
deltar i vår verksamhet. Förra året deltog 5 172 personer i gruppverksamheten (studiecirklar och annan
folkbildning). Det är drygt 100 fler än 2018. Det totala
antalet studietimmar uppgick till drygt 109 000. Våra
drygt 1 300 kulturprogram samlade 76 000 deltagare,
vilket gör oss till en stor kulturaktör i regionen.
Sedan några år tillbaka har vi i Östergötland skärpt
våra insatser för att nå ut till människor och samhällsområden där vi behövs bäst – och kan göra störst
skillnad. Det här ligger helt i linje, såväl med Studiefrämjandets nationella prioriteringar som med de
förväntningar stat, region och kommuner har på oss.
På Centralen i Norrköping möter vi asylsökande i
språkträning och cirklar i folkhälsa. I Klockaretorpet
i Norrköping finns Resurscentrum för demokratisk
delaktighet, där vi i satsningen KiS (Klockaretorpet i
Samverkan) är involverade i en lång rad aktiviteter för
att stärka medborgarnas egenmakt och initiativkraft. I
Linköping har vi, bland annat på kulturhuset Skylten,
givit stöd till ungdomars kulturengagemang. Det här

är några få exempel av många. Gemensamt för dessa
satsningar är att de sker i nära samverkan med andra
aktörer – kommuner, region, myndigheter och ideella
föreningar. När goda krafter samarbetar ger det resultat!
Vi arbetar nu vidare på att i ännu högre grad stödja
föreningslivet i hela vår region. Vi vet att många föreningar har det tufft, inte minst när det gäller att få folk
att ställa upp för förtroendeuppdrag. Vår roll är att
skapa förutsättningar för folkbildning i föreningarna,
men också att ge stöd, kunskap och inte minst bekräftelse på den stora betydelse som ett levande civilt
samhälle har för Östergötlands framtid.
Vi går nu in i tjugotalet och det är ingen tvekan om
att viktiga uppgifter väntar. Vi ser hur demokratiska
fri- och rättigheter hotas inte långt från våra gränser.
För att ställa om till ett mer hållbart samhälle krävs
politiskt framsynta beslut, men också ett aktivt medborgarengagemang som förankrar omställningen i
människors medvetande och vardag.
I skrivande stund är vi mitt uppe i coronapandemin,
med i dagsläget svåröverblickbara konsekvenser för
framtiden. Vi i Studiefrämjandet – liksom folkbildningen i stort – har tagit vårt ansvar för att minska smittspridningen. Studiefrämjandet Östergötland har också
agerat snabbt för att kunna bistå våra medlems- och
samarbetsorganisationer i denna svåra situation.
Vi är övertygade om att folkbildning kommer att
behövas i vår region även i framtiden. Och vi står
beredda att arbeta vidare – utifrån en stabilare ekonomisk grund, och med fortsatt starkt engagemang.
Slutligen vill vi rikta ett varmt tack till alla som
tillsammans med oss under 2019 bidragit till att göra
Studiefrämjandet Östergötland vad det är – en kreativ
mötesplats för en framsynt folkbildning.
Benny Granqvist
Ordförande
Studiefrämjandet Östergötland

’

År 2019 har varit utmaningarnas tid för oss i Studiefrämjandet Östergötland. En bekymmersam ekonomisk situation krävde tuffa åtgärder, vilket resulterade
i nedläggningen av vårt kontor i Linköping.
Ibland gäller det att fatta beslut som kan kännas
svåra i stunden, men är nödvändiga för framtiden. För
oss i styrelsen handlar det om att skapa långsiktigt
hållbara ekonomiska förutsättningar för ett fortsatt
aktivt folkbildningsarbete i Östergötland. Det har vi nu
gjort. Insatserna har medfört att situationen förbättrats avsevärt. Vi kan nu se ljusare på framtiden, och
med förnyad kraft och kreativitet möta människors
intressen och behov av folkbildning.
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Vi ser synpunkter
på vårt arbete som en
möjlighet till utveckling.

En frigörande kraft
Vision
Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft
för människors möjligheter – i ett samhälle med
respekt för naturens och kulturens mångfald.

Verksamhetsidé
Med lyhördhet för människors behov och erfarenheter erbjuder Studiefrämjandet möjligheter till
bildning, engagemang och gemenskap främst inom
natur-, djur-, miljö- och kulturområdet.

Kvalitetspolicy
Hos oss på Studiefrämjandet står ditt behov, din
nyfikenhet och din lust att söka ny kunskap och
nya vägar i centrum. Vi respekterar, och tar tillvara,
människors skiftande bakgrund, erfarenheter och
värderingar – utifrån vår grundsyn om alla människors lika värde.
Gemenskap och delaktighet är självklara inslag i
vår verksamhet. I all verksamhet utgår vi från dina
behov, erfarenheter och förväntningar. Det gör vi
genom att lyssna aktivt och ställa frågor. Alla får

komma till tals och bidra till gruppens lärande. Genom
detta leder lärandet till nya insikter som leder till förändring. I sin tur ger detta kunskap som blir användbar i praktiken.
Hos oss ser vi människors olikheter som en styrka
och vi vill skapa mötesplatser som är öppna och tillgängliga för alla. Här möts du av medarbetare som är
intresserade, lyhörda och nyfikna.
Ledare, utbildare och övriga medarbetare har relevant
kompetens för sina uppgifter. Kompetensutveckling
sker kontinuerligt enligt fastställda utbildningsprogram, där pedagogik är ett stående inslag. Vi är öppna
för samverkan och vi arbetar för långsiktiga relationer
med våra samarbetspartners.
Vi vill ständigt utveckla och förbättra vårt arbete. Vi ser
synpunkter på vår verksamhet som en möjlighet till
utveckling och följer regelbundet upp all verksamhet.
Det är vårt ansvar att ta reda på om du är nöjd med
våra insatser, och vi tar till oss dina synpunkter och
rättar till eventuella fel och brister.
Tillsammans har vi möjligheter, utvecklingspotential,
kunskap och engagemang, vilket förändrar vårt samhälle på både kort och lång sikt.

Studiefrämjandet – en klok investering!

Fyra syften med statens stöd till folkbildningen:
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• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.

• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället.

• Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald
människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.

• Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i
kulturlivet.

Avveckling – för utveckling!
År 2019 har varit ett speciellt år för Studiefrämjandet
Östergötland. Under våren konstaterades att ekonomin var bekymmersam. Budget var –5 669 534 kronor
med de vid årsmötet kända förhållandena. Ambitionen har varit att göra ett bättre resultat. Likviditetsprognosen pekade på ett resultat nära noll. Efter fyra
år av förluster har det egna kapitalet ätits upp. I maj
stängdes kontoret i Linköping och personalen sades
upp. Kontorslokalerna i Linköping fick ny hyresgäst.
Kvarvarande personal har under året arbetat med
föreningar, grupper och verksamhet över hela länet.
Fokus har varit att skapa förutsättningar för rapporteringsbar folkbildning.
Färre personal och arbete med att avveckla lokaler
och finna nya former för verksamheten har kostat på.
Målen vi satte upp i verksamhetsplanen har inte gått
att nå. Den rapporteringsbara verksamheten 2019 var
drygt 109 000 studietimmar, en minskning med 12
procent jämfört med föregående år. Vi har dock nått
5 172 unika deltagare i länet vilket är en ökning med
två procent jämfört med året innan. I sex kommuner
har vi haft mer än 2 000 studietimmar och 100 unika
deltagare i studiecirkel, vilket är mer än föregående år.
Detta ligger till grund för Folkbildningsrådets utbetalning av organisationsbidrag.
Särskilda satsningar har gjorts för utrikesfödda
kvinnor samt för asylsökande, med medel från Folkbildningsrådet. Med vissa kommuner har nya kontakter tagits och folkbildningsarbetet utvecklats, bland
annat i områden med socioekonomiska utmaningar i
Motala och Norrköping samt i Finspång. Nya och gamla samarbeten med föreningar inom kultur, natur och
miljö har pågått. Greta Thunberg-effekten har gjort att
många studiecirklar om klimatfrågan har startat. Vår
mest omfattande verksamhet är inom området musik,
där vi finns med replokaler, utlåning av utrustning och
möjligheter till speltillfällen. Den nationella riksfestivalen för Livekarusellen hölls 2019 i Norrköping.
Personalen har tagit ett stort ansvar för att genomföra ett så bra resultat som möjligt utifrån vårt
folkbildningsuppdrag. Våra målgrupper, våra profilområden och våra samverkande- och medlemsorga-

nisationer har varit i fokus. Det sker en uppföljning av
arbetsmiljön och arbetsklimatet.
Vissa ambitioner kring fördjupningar vad gäller
föreningsutveckling, ledarutbildning, jämställdhetsutveckling, Agenda 2030-utbildning och folkbildningen
i sig har funnits, men inte så mycket som vi hoppats
hinna med under året. Den snabba omställning som
gjorts har påverkat i stort sett alla medarbetare med
några eller många nya arbetsuppgifter. Den positiva
inställning som personalen visat, har stärkt förutsättningar för Studiefrämjandets framtid i Östergötland.
Även Film & Musikgymnasiet, som ingår i Studiefrämjandet Östergötland, har gjort stora besparingar
under året. Man har också överträffat budget när det
gäller elevintag till höstterminen.
Resultatet för Studiefrämjandet Östergötland
stannade på –1 852 108. Likviditeten vid årsskiftet var
bättre än prognos.
Ledningsgruppen
Studiefrämjandet Östergötland

Gemensamma mål
Statens syften med stödet till studieförbunden ligger
till grund för vår verksamhet. I Studiefrämjandets nationella strategiska mål samt prioriterade målgrupper och arenor tydliggörs vad vi – med vår särskilda
profil och idégrund – vill prioritera. De strategiska
målen är:
• Starkare demokrati
• Ökat miljöansvar
• Ökad mångfald
• Bättre folkhälsa
• Mer kultur till fler
De prioriterade målgrupperna och arenorna är:
• Medlems- och samarbetsorganisationer
• Ungdomar
• Personer som invandrat
• Boende i utsatta områden
• Nya föreningar
Våra olika delar i verksamhetsberättelsen ger en
samlad bild av hur vi jobbat med dessa mål och prioriteringar samt hur vi uppfyllt dem.
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Goda samarbeten och
Studiefrämjandet Östergötland finns över hela länet och är öppet för alla. Samarbete
och samverkan med andra goda krafter i samhället är en nyckel till en folkbildning som
möter människors intressen och behov.

Samverkan är nyckeln – nära
samverkan med kommuner
Samverkan med föreningar, grupper, organisationer
och myndigheter är nyckeln till en utvecklad folkbildning, där alla människor får möjlighet att lära nytt och
utvecklas utifrån de egna förutsättningarna.
Under året har vi utvecklat vår samverkan med
flera kommuner i länet, främst inom integrationsområdet och/eller i socioekonomiskt utsatta områden. Vi
har varit samverkanspart i projekt som kommunerna
bedrivit och kommunerna har varit samverkanspart i
projekt som vi har bedrivit.
Familjecentralen
I området Marielund i Norrköpings startades under
hösten projektet ”Insatser via Familjecentralen som
stöd för nyanlända familjers etablering i samhället”.
Norrköpings kommun bedriver projektet med stöd
från Länsstyrelsens §37a-medel och vi medverkar med
insatser kring vårt föräldrastödsmaterial Älskade barn,
språkträning samt Vägen till arbete.
Demokratisk delaktighet i Klockaretorpet
Norrköpings kommun var samarbetspart till oss och
Klockaretorpet i Samverkan, KiS, i projektet Resurscentrum för demokratisk delaktighet som bedrevs
i Klockaretorpet i Norrköping fram till mitten av
augusti. Projektet bedrevs med medel från MUCF,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
och representanter från Norrköpings kommun deltog i
styrgruppen.
6

Samordnat föräldrastöd i Motala
I Motala startades projektet Samordnat föräldrastöd av
kommunen under hösten 2019, med medel från Länsstyrelsens §37a. I satsningen är vi en samarbetspart
och utbildar ledare samt bedriver studiecirklar inom
föräldrastödsmaterialet Älskade barn. I Motala samarbetar vi också med en integrationsledare som jobbar
med olika integrationsfrämjande aktiviteter i främst
Charlottenborg och Ekön.
Samhällsinformation i Finspång
I Finspång har vi varit samverkanspart till kommunen i
ett projekt inom samhällsinformation. Vi projektledde
och utförde insatser/utbildningar för personer inom
etableringen kring lokal samhällsinformation samt
inom föräldrastödsmaterialet Älskade barn. Här kom
medlen från Länsstyrelsens §37.

”

Kreativitet och entreprenörskap är en röd tråd genom hela det
estetiska programmet.

innovativ folkbildning
Nya verktyg i
folkbildningens tjänst

Sporrande entreprenörsdag på
Film & Musikgymnasiet

Folkbildningen behöver olika uttrycksformer/arenor
för att utvecklas och fortsatt kunna spela en viktig roll
i samhället. Under året har vi utvecklat vår verksamhet
med podcast som uttrycksform/arena. Grupper har
genom studiecirklar lärt sig om olika ämnen samt hur
man kan producera en podcast, för att sedan kunna
starta diskussioner och sprida kunskap om viktiga
ämnen.
Att podcast är en växande trend kan man bland annat se i det ökade antalet poddar, att podcast får allt
större utrymme i media. Rapporten Svenskarna och
Internet 2017 fastställer att även Poddradiolyssnandet
har ökat.

Kreativitet och entreprenörskap är en röd tråd
genom hela det estetiska programmet. Under höstterminen genomförde skolan en schemabrytande
temaeftermiddag med just det temat. Då kom bland
annat filmkollektivet Crazy Pictures, som låg bakom
succéfilmen Den blomstertid nu kommer, journalisten,
jämställdhetsförebilden och debutförfattaren Atilla
Yoldas, multikonstnären, musikern och musikproducenten Niels Nielsen och Asienturnéaktuella popartisten Eleonor Léone till skolan och deltog i en entreprenörskapspanel.
Alla fyra representerar de branscher som våra elever drömmer om och syftet med dagen var att tända
drömmar och framtidshopp i våra ungdomars ögon.
Men också att sporra och motivera skolans elever till
att se möjligheter och våga tro på kreativa idéer.

Poddstudio i Linköping
I september 2019 öppnade vi upp en utrustad poddstudio på Skylten i Linköping. Där finns både utrustning för att spela in sin podcast och dator där man kan
klippa podcasten. Det gjordes en del marknadsföring
på sociala medier och vi märkte snabbt att intresset
för studion var stort.
På kort tid startades sju nya poddar på Skylten
med teman om allt ifrån social hälsa till roller derby,
brädspel och HBTQI-fokus. I och med detta växte intresset även i Norrköping där vi inte har samma möjligheter som på Skylten, men där grupperna erbjuds
att boka ett enklare portabelt ”podd-kitt” och möjlighet att redigera sina poddar i vår studio på Dynamo. I
Norrköping startades fyra nya poddar.
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En del var ”Din framtid i
Finspång”, en kurs i lokal samhällsinformation.

Verksamhet i 13 kommuner
Våra verksamhetsformer – en förklaring
Studiecirkel är en grupp som träffas tillsammans för
att lära och utvecklas. Minst tre personer över 13 år
träffas vid minst tre tillfällen. Cirkelledare och studieplan ska finnas.
Kulturprogram är ett offentligt kulturarrangemang,
till exempel en föreläsning, utställning eller konsert.
Annan folkbildningsverksamhet är en friare form av
folkbildning, till exempel prova-på-verksamhet eller
verksamhet med deltagare under 13 år.

Boxholm
Verksamhetsexempel från 2019
Vävcirklar

Vi anordnade två studiecirklar inom vävning med
totalt åtta deltagare.
Verksamhet i Boxholm 2019 med ekonomiskt
stöd från stat, kommun och region

Studiecirklar
Kulturprogram
Annan folkbildning

Antal
2
–
–

Deltagare
15
–
–

Finspång
Verksamhetsexempel från 2019
Föreläsningar om tågresor och bärfisar
Tillsammans med Naturskyddsföreningens krets i
Finspång har vi arrangerat flera föreläsningar med
teman som bland annat ”Ta tåget ut i Europa”, bärfisar,
mulmholkar vid Axsätra samt skalbaggarnas värld.
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Verksamhet i Finspång med nyanlända
Finspångs kommun fick medel från Länsstyrelsens §37
för verksamhet som innefattade två delar och vände
sig till nyanlända. En del var Din framtid i Finspång,
en kurs i lokal samhällsinformation för personer som
precis fått uppehållstillstånd och väntar på att få börja
i etableringen. Fyra kurser genomfördes med vardera
tio träffar. Deltagarna fick lära känna det lokala samhället och skapa nya kontakter. Möten med vuxenutbildning, hälsokommunikatör, Arbetsförmedling,
Konsumentvägledning, Nyföretagarcentrum och Bemanningscentralen ingick. Informationen processades
tillsammans med en folkbildningspedagog. Den andra
delen i projektet vände sig till föräldralediga i etableringen som fick möjlighet att gå föräldraskapskursen
Älskade barn. Fyra kurser på vardera tio tillfällen genomfördes på fritidsgården Hörnan. Studiefrämjandet
drev projektet med projektledare och kursledare.
Cirklar i personlig utveckling
Tillsammans med en grupp kvinnor i Finspång arrangerades två studiecirklar i personlig utveckling.
Tidiga insatser för asylsökande
Under året har vi genomfört verksamhet med medel
från Länsstyrelsens Tidiga insatser för asylsökande
(TIA). Språkpromenader och språkkurser har genomförts. Projektet fortsätter en bit in på 2020.
Musikcirklar i ett tiotal grupper
Finspångs musikförening var återigen en av våra samarbetspartners. Ett tiotal grupper utvecklade sina kunskaper genom studiecirklar och spelningar.
Cirklar om hund
Valpkurser, Ungdom med hund samt Nosework var
några av de studiecirklar och arrangemang vi genomförde tillsammans med Finspångs brukshundklubb.
Vävning och färgning av ullgarn
I Hävla arrangerade vi två studiecirklar i vävning och
färgning av ullgarn.

Verksamhet i Finspång 2019 med ekonomiskt
stöd från stat, kommun och region

Studiecirklar
Kulturprogram
Annan folkbildning

Antal
44
23
6

Deltagare
237
449
46

Kinda
Verksamhetsexempel från 2019
Föreläsningar med Tjärstads hembygdsförening
Tillsammans med Tjärstads hembygdsförening arrangerades föreläsningar om bland annat ”Biets roll i
samhället”, ”Ett nedsläckt Rimforsa” samt ”Berättelser
och visor i Cornelis fotspår”.
Naturen utforskades
Skog, ängar och grottor utforskades tillsammans med
Friluftsfrämjandet Kinda.
Skogsmulleledarutveckling
Tillsammans med Friluftsfrämjandet region Öst
arrangerades två ledarutbildningar för bland annat
deras Skogsmulleledare.
Verksamhet i Kinda 2019 med ekonomiskt
stöd från stat, kommun och region

Studiecirklar
Kulturprogram
Annan folkbildning

Antal
2
14
2

Deltagare
8
571
26

Linköping
Verksamhetsexempel från 2019
Populär föreläsning om ugglor
I samarbete med Naturskyddsföreningen Linköping
genomfördes flera föreläsningar. En av de mer populära var en föreläsning om ugglor i Tinnerö eklandskap
i samband med Earth week. Ytterligare ett exempel på

föreläsning var Det hållbara hemmet: om trender, renovering, normer och framtiden med Maria Soxbo från
Klimatklubben.
I skog och mark med barn och unga
I samarbete med Friluftsfrämjandet Linköping arrangerades aktiviteter i skog och mark för barn och unga.
Första hjälpen
Med Friluftsfrämjandet region öst genomfördes en
ledarutbildning inom L-ABCDE, första hjälpen och
hjärt- och lungräddning.
Spelkultur med Sverok
Spelkulturverksamhet har pågått i källaren på Platensgatan 25 och Vasavägen 22. Föreningar och grupper
kopplade till vår medlemsorganisation Sverok har
nyttjat lokalen för sina evenemang och studiecirklar.
HerStory på Skylten
Vi har tillsammans med Linköpings kommun arrangerat HerStory på Skylten. Arrangemangen syftar till
att synliggöra och sprida historier av personer som
identifierar sig som kvinnor och göra plats för dessa
historier. Bland annat erbjöds föreläsningar om jämställdhet och personliga livsresor samt Stand Up show
med Therese Sandin och Pernilla Hammargren.
Stort intresse för guidade vandringar
Intresset är fortsatt stort för guidade vandringar, vare
sig det gäller ute i Tinnerö eklandskap eller i Linköpings stad tillsammans med Linköpings Guideklubb.
Skylten ett levande kulturhus – nu med podd
Ett fortsatt samarbete med Linköpings kommun i kulturhuset Skylten. Vi ingår, tillsammans med Konstföreningen Alka, Kulturföreningen Gaphals och Sensus,
i en samarbetsgrupp vars uppdrag är att tillsammans
med Linköpings kommun fylla huset med kulturverksamhet. I september 2019 öppnade vi upp en utrustad
poddstudio på Skylten. Där finns både utrustning för
att spela in sin podcast och dator där man kan klippa
podcasten.
Stöd till musikintresserade
Vi arbetar brett med musikverksamheten; stöttar grupper med lokaler, spelningar, inspelning, coaching och
arrangörskunskap – det som grupperna har behov av.
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Kommunredovisningar forts.
Konsten att arrangera och marknadsföra
Studiecirklar och kulturprogram har arrangerats tillsammans med föreningarna John Doe och Klubb Din
Mamma som är kopplade till vår medlemsorganisation
Svensk Live. Ämnen som berörts är till exempel arrangemangskunskap samt marknadsföring och PR.
Konst med Kometen
Konstnärsgruppen Kometen har tillsammans med oss
anordnat studiecirklar inom konst och måleri samt
några utställningar.
Samarbete med hundklubbar
Samarbetet med Linköpings hundungdom och Linköpings brukshundklubb och Östergötlands Kennelklubb har fortsatt under året. Några exempel på verksamhet är Spår, Agility och Ha kul med hund.
Aktivt samhällsarbete
Vi har samarbetat med ett flertal föreningar inom områdena samhällskunskap och folkhälsa. Några av de
ämnen som berörts är psykisk ohälsa, invandrarkvinnor i samhället, språk och föreningsutveckling.
Fisketillsynskurser
Under hösten arrangerades flera fisketillsynskurser.
Kurserna riktades till personer som ansöker om ett förordnande eller förlängning av ett befintligt förordnande som fisketillsynsperson. Totalt deltog 89 personer.
Motivation för utrikesfödda kvinnor
Vi deltog i Folkbildningsrådets satsning för uppsökande och motiverande insatser för utrikesfödda kvinnor.
Syftet är att de ska komma närmare arbetsmarknad,
studier och få ökat självförtroende. Verksamheten har
bestått av föreläsningar samt studiecirklar med teman
som cykla i trafiken, språket och rörelse via dans.
Insikter om insekter
Med Entomologiska föreningen i Östergötland arrangerades föreläsningar. Exempelvis kunde deltagarna
lära sig mer om Linné och en värld av insekter med
Mikael Sörensson och om skalbaggar som finns på
hyggen och hänsynsområden med Mats Jonsell.
Jägarskolan
I Linköping arrangerade vi två studiecirklar inom
Jägarskolan med totalt 19 deltagare.
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Verksamhet i Linköping 2019 med ekonomiskt
stöd från stat, kommun och region

Studiecirklar
Kulturprogram
Annan folkbildning

Antal
352
501
124

Deltagare
2 084
42 351
1 458

Mjölby
Verksamhetsexempel från 2019
Café Planet
Två Café Planet genomfördes i samverkan med
Naturskyddsföreningens Mjölbykrets. De handlade
om Permakultur som metod och verktyg för hållbara
livsmiljöer samt frön och biodling.
Sagor för vuxna
Tillsammans med Mjölby hembygdsförening arrangerades föreläsningar och studiecirklar som bland annat
handlade om sagor för vuxna, festfin på gammelmormors tid samt fotografier.
Vävning i Väderstad
Studiecirklar i vävning arrangerades i Väderstad.
Cirklar och föreläsningar för hundägare
Tillsammans med både Mjölby Brukshundklubb och
Labrador Retriverklubben Östergötland arrangerades
studiecirklar och föreläsningar för hundägare.
Aktiviteter med Jägareförbundet
I samarbete med Svenska Jägareförbundet arrangerades Jägarskolan, ”Vård i det vilda” samt två studiecirkelledarutbildningar.
Verksamhet i Mjölby 2019 med ekonomiskt
stöd från stat, kommun och region

Studiecirklar
Kulturprogram
Annan folkbildning

Antal
20
28
8

Deltagare
188
5 602
85

”

Tillsammans med Motala
biologiska förening anordnade
vi ett tjugotal kulturprogram.

Motala
Verksamhetsexempel från 2019
Stor musikverksamhet i Motala
Musikverksamheten är stor i Motala. Vi har fortsatt
stödja utvecklingen hos musikgrupper, både i vårt
musikhus samt till de grupper som har egna eller hyr
andra lokaler.
Arbetsträning – väg till jobb
Studiefrämjandets goda samarbete med Arbetsförmedlingen i Motala fortsatte med uppdraget Arbetsträning med handledare, ATH. Vi tar emot språkpraktikanter som värdar, vaktmästare, gruppledarassistenter
och för att hantera second hand-kläder i ett utvecklat
samarbete med Erikshjälpen. Under sin praktiktid får
deltagarna kunskaper om svenskt arbets- och samhällsliv. Arbetet inom second hand bidrar till hållbarhet samt svenskaträning. ATH vänder sig till människor som på ett eller annat sätt har svårt att komma i
arbete, oftast på grund av låg utbildningsnivå.
Mötesplats för asylsökande
Centralen, en mötesplats för asylsökande i Motala,
fortsatte till och med maj 2019. Här ordnade vi möten
med föreningar, studiebesök och familjeaktiviteter.
Vi tränade svenska och informerade om sådant som
är bra att kunna om Sverige. En dag i veckan hade vi
en kurs med asylsökande kvinnor. Verksamheten fick
medel av Länsstyrelsen.
Hela familjen ut i naturen
Alleman ut var ett samarbete med Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet i Motala där vi under
våren 2019 arrangerade utflykter, främst riktade till
nya i Sverige. Utflykterna erbjöds hela familjen och
syftet var att informera om Allemansrätten och samtidigt bidra till att öka kunskapen om vår svenska natur.
Genom våra utflykter ville vi öka intresset för friluftsliv,
djur, natur och miljö.
Café Planet om biologisk mångfald och klimat
Café Planet fortsatte även under 2019 i samarbete
med Naturskyddsföreningen/Motalakretsen och biblioteket i Motala. Bland annat har det varit träffar kring
biologisk mångfald samt om klimat, hållbar konsumtion och produktion. Tillsammans med Naturskydds-

föreningen anordnades även andra föreläsningar,
bland annat om fåglar och växter.
Friskvård med utrikesfödda kvinnor
Ett antal studiecirklar har genomförts inom Folkbildningsrådets satsning på verksamhet för utrikesfödda
kvinnor. Det har handlat om hälsa genom bra mat och
motion samt cykling och trafiksäkerhet.
Samarbete med Brukshundklubben
Kunskap om valpar, allmänlydnad, belöningsutveckling och effektivare träning var några av ämnena i studiecirklar och arrangemang i samarbete med Motala
Brukshundklubb.
Kunskap om hembygden
Tillsammans med Tjällmo hembygdsgård arrangerade
vi cirklar och kulturprogram inom bland annat gamla
torp, hur man bevarar fotografier samt kulturella guidningar.
Kulturprogram med Motala biologiska förening
Tillsammans med Motala biologiska förening arrangerades ett tjugotal kulturprogram med teman som till
exempel hur ett insektshotell byggs, fåglarnas värld
samt aktuella naturvårdsprojekt.
Kärleksvecka
I april arrangerades Kärleksveckan i Motala. Under
veckan genomfördes föreläsningar och utställningar i
våra lokaler.
Föredrag om flugfiske
Motala flugfiskare, som är kopplade till vår medlemsorganisation Sportfiskarna, anordnade tillsammans
med oss några föredrag om flugfiske.
Jazz- och blueskonserter
Med Motala Jazz & Blues arrangerade vi konserter
under både vår och höst.
Bred verksamhet med seniorer
Ett kontinuerligt samarbete med Föreningen Aktiva
Seniorer och SPF Seniorerna Baltzar fortsatte under
året. Här arrangerades bland annat föreläsningar,
konserter samt studiecirklar inom till exempel konst,
akvarellmålning och sång.
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Under året arrangerades
28 konserter tillsammans med
musikföreningen Crecendo.

Kommunredovisningar forts.
Älskade barn – cirklar för föräldrar
Under hösten startade Motala kommun projektet
Samordnat föräldrastöd med medel från Länsstyrelsens §37a. Vi är en av samarbetsparterna och utbildar
ledare samt bedriver studiecirklar med föräldrastödsmaterialet Älskade barn. Projektet fortsätter under
hela 2020.

Verksamhet i Motala 2019 med ekonomiskt
stöd från stat, kommun och region

Studiecirklar
Kulturprogram
Annan folkbildning

Antal
141
144
9

Deltagare
801
5 101
89

Norrköping
Verksamhetsexempel från 2019
Insatser med invandrade familjer
Med vårt eget föräldraskapsstödmaterial Älskade
barn har vi haft kurser med bland annat deltagare på
arbetsmarknadskontoret och på familjecentralen i
Marielund. Tillsammans med KFUM Brevik erbjöd vi
familjeläger på höst- och jullov där Älskade barn-utbildningen var en del och där vi fick stötta och utbilda
föräldrarna tillsammans. Resultatet har varit mycket
bra, med föräldrar som stärkt sin föräldraroll och sina
relationer inom familjen samt att de har fått göra roliga aktiviteter tillsammans som stärkt familjebanden.
Med denna verksamhet som grund blev vi samarbetspart till Norrköpings kommun kring ett projekt
om familjers etablering i samhället, som startade i
juni 2019. Projekt fortlöper till juni 2020 och finansieras med medel från Länsstyrelsens §37a. Vår insats
handlar om Älskade barn, språkträning samt Vägen till
arbete som genomförs i studiecirkelform. Projektets
mål är att nå totalt 90 familjer. Redan under 2019 hade
projektet nått 80 familjer.
Klimatcirklar med Naturskyddsföreningen
Tillsammans med Naturskyddsföreningen har två
klimatcirklar startat i Norrköping som en effekt av att
flera har engagerat sig i klimatstrejker på fredagar.
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Aktivt områdesarbete i Klockaretorpet
Resurscentrum för demokratisk delaktighet i Klockaretorpet, i samarbete med KiS (Klockaretorpet i Samverkan) och med medel från MUCF (Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor) fortsatte till och
med mitten av augusti. Genom detta har vi utvecklat
arbetet med samverkan i området och nått fler deltagare. Vi har tillsammans skapat aktiviteter, bland
annat hälsoveckor, Tillsammansveckan och en mycket
populär kurs i social media/telefon för seniorer. Vi har
utökat verksamheten med en medborgarkontorsfunktion där människor kan få hjälp med olika saker.
Under hösten 2019 fortsatte samarbetet med KiS för
att anordna folkbildningsverksamhet i området.
Hyresbostäder (via kommunen) startade Kunskapens
hus, ett hus för möten och nya kunskaper. Där har vi
nu kommit igång med samverkan för att ytterligare
utveckla området och dess boende.
Svenska för asylsökande
Under året har vi erbjudit kurser i svenska för asylsökande genom Folkbildningsrådets uppdrag Svenska
från dag 1 samt Vardagssvenska.
Film & Musikgymnasiet
Studiefrämjandet Östergötland är huvudman för Film
& Musikgymnasiet i Norrköping, en gymnasieskola
som har funnits sedan 2004 och som i dag har cirka
140 elever från tio kommuner. Skolan erbjuder det
högskoleförberedande Estetiska programmet med
profilerna Film & Visuell design, Ljudproduktion, Skrivande, Musik samt Scen & Artist. I utbildningen flätas
estetiska uttrycksformer samman med teoretiska ämnen och skolans elever producerar radio, konserter, filmer, trycksaker, utställningar och scenföreställningar.
Kreativitet och entreprenörskap är en röd tråd i det
estetiska programmet. Under hösten genomfördes en
temaeftermiddag med just det temat. Då kom bland
annat filmkollektivet Crazy Pictures, som låg bakom
succéfilmen Den blomstertid nu kommer, journalisten,
jämställdhetsförebilden och författaren Atilla Yoldas,
multikonstnären, musikern och musikproducenten
Niels Nielsen och popartisten Eleonor Léone till skolan
och deltog i en entreprenörskapspanel. Alla fyra representerar branscher som eleverna drömmer om, och
syftet var att tända drömmar och framtidshopp i deras
ögon. Men också att sporra och motivera skolans elever till att se möjligheter och våga tro på kreativa idéer.

Naturfotokurser
Inom regionens koncept Må bra med kultur anordnade
vi kurser i naturfoto.
Utflykter i närnaturen
Alla i Naturen är ett samarbete med Norrköpings kommun med syfte att erbjuda aktiviteter i naturen för
utrikesfödda. Fokus är på områdena Klockaretorpet
samt Hageby/Navestad. Vi har arrangerat utflykter
i närnaturen med öppna förskolan, fritidshemmen,
fritidsgården samt tillsammans med föreningar.
Samarbete med Flimmer
Vi har haft ett fortsatt samarbete med Filmföreningen
Flimmer kring Norrköpings Filmfestival.
Film på 24 timmar
På uppdrag av Film i Öst så arrangerade vi filmtävlingen Noomaraton. En tävling där deltagarna har 24
timmar på sig att göra en film.
28 konserter med Crecendo
Under året arrangerades 28 konserter tillsammans
med musikföreningen Crescendo. På scenen sågs
bland annat Rigmor Gustafsson, Nisse Sandström
band samt Kandels Kapell. Föreningen bedrev också
studiecirklar tillsammans med oss inom jazzkunskap
och ekonomi. Värt att nämnas är att föreningen firade
60-årsjubileum under 2019. Ytterligare en musikförening vi samarbetar med är Klubb Boogaloo där studiecirklar inom bland annat arrangörskunskap samt
konserter pågått.
Karuseller med riksfinal
Livekarusellen och Danskarusellen anordnades åter
igen i vårt län. Riksfestivalen arrangerades i Värmekyrkan i Norrköping och blev en väldigt lyckad tillställning med många deltagande akter och stor publik.
Samarbete med hundklubbar
Allmänlydnad, freestyle och agility var några teman
där Norrköpings brukshundklubb och Norrköpings
hundungdom erbjöd studiecirklar och arrangemang.
Café Planet
Café Planet har fortsatt som koncept. Vi har bland annat samarbetat med Naturskyddsföreningen i en föreläsning om hur man kan minska sitt plast-avtryck.

Guidade turer till Norrköpings skatter
Tillsammans med STF Bråvalla arrangerades många
olika guidningar inom kultur, natur, friluftsliv och integration. De har en viktig funktion för att få fler Norrköpingsbor, inflyttade och turister, att upptäcka skatter
både i stadsmiljön och i stadens omgivningar.
Centralen – mötesplats för asylsökande
Centralen – en mötesplats i Norrköping, drevs under
första halvan av 2019 med medel från Länsstyrelsens
Tidiga insatser för asylsökande (TIA). Genom detta riktades vår verksamhet på Centralen, som tidigare vänt
sig till alla, till målgruppen asylsökande. Varje vecka
har vi erbjudit svenskakurs för asylsökande kvinnor,
språkträning för kvinnor och män samt studiecirkeln
Hälsa genom föreningsliv. Vi har gjort aktiviteter på
Centralen tillsammans med flera olika föreningar.
Bred musikverksamhet
Vi arbetar brett med musikverksamheten; stöttar grupper och föreningar med lokaler, spelningar, inspelning,
coaching och arrangörskunskap – det som grupperna
har behov av. Under 2019 arrangerade vi flera populära workshops inom ljudteknik för liveljud.
Föreningssamarbeten för varierad folkbildning
Vi har samarbetat med ett flertal föreningar inom samhällsområdet. Ett axplock av de ämnen som berörts är
folkdans, språk, hälsa genom rörelse samt cykling och
trafiksäkerhet.
Samarbete med fågelföreningen FiNk
Tillsammans med FiNk (Fågelföreningen i Norrköping)
som är kopplad till vår medlemsorganisation Birdlife
Sverige, arrangerade vi exkursioner och föreläsningar.
Mjölksyrning och fermentering
FoBo (Förbundet Organisk Biologisk Odling i Norrköping) samarbetade med oss kring föreläsningar samt
gruppverksamhet inom mjölksyrning och fermentering.
Ledarutveckling – för cirkelledarnas kompetens
Studiefrämjandet erbjuder ledarutveckling för medlems- och samarbetsorganisationer; cirkelledare,
förtroendevalda och anställda. Ledarutvecklingens tre
steg (L1, L2 och L3) stärker deltagarna i rollen som cir13

Kommunredovisningar forts.
kelledare och säkerställer kvaliteten i verksamheten.
Två ledarutvecklingskurser arrangerades under året i
Norrköping. Deltagarna var nya studiecirkelledare från
hela länet.

Verksamhet i Norrköping 2019 med ekonomiskt
stöd från stat, kommun och region

Studiecirklar
Kulturprogram
Annan folkbildning

Antal
352
353
58

Deltagare
2 245
19 194
772

Söderköping
Verksamhetsexempel från 2019
Föreläsningar med Naturskyddsföreningen
Med Naturskyddsföreningens krets i Söderköping har
vi arrangerat föreläsningar om bland annat insekter
och svampar. En föreläsning och en studiecirkel om att
resa med tåg i Europa har också erbjudits.
Valpkurs, spår och agility
Populära studiecirklar hos Söderköpings brukshundklubb var valpkurs, spår och agility.
Musik i cirkel
Musikgrupper har varit aktiva i studiecirklar inom
genrer som rock, pop och folkmusik.
Föreläsningar om Söderköpings historia
Hembygdsföreningen S:t Ragnhilds gille har arrangerat en rad föreläsningar om Söderköpings historia, ett
par exempel är Bränderna under 1900-talet och Ryssarna och kanalen.

Vadstena
Verksamhetsexempel från 2019
Cirklar och kultur i Vadstena Brukshundklubb
Ett stort antal studiecirklar och kulturprogram genomfördes tillsammans med Vadstena Brukshundklubb.
Här kunde hundägare utveckla sina kunskaper inom
allmänlydnad, agility och valpkurser.
Samarbete med musikgrupper
Vi samarbetade med några musikgrupper som utvecklade sina kunskaper i studiecirkelform.
Föreläsningar om fåglar, bin och blommor
Tillsammans med Vadstena Naturskyddsförening
arrangerade vi bland annat föreläsningar om fåglar,
bin och blommor.
Viltspår i cirkel
Tillsammans med Tåkerbygdens Jaktvårdskrets arrangerade vi en studiecirkel i viltspår.

Verksamhet i Vadstena 2019 med ekonomiskt
stöd från stat, kommun och region

Studiecirklar
Kulturprogram
Annan folkbildning

Antal
37
71
3

Deltagare
200
526
17

Valdemarsvik
Verksamhetsexempel från 2019
Verksamhet med brukshundklubben

Verksamhet i Söderköping 2019 med ekonomiskt stöd
från stat, kommun och region

Studiecirklar
Kulturprogram
Annan folkbildning
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Antal
63
87
1

Deltagare
424
1 268
7

Tillsammans med Valdemarsviks brukshundklubb
arrangerades studiecirklar och workshops bland annat
inom agility, valp, lydnad, stadsmiljö och koppel.
Exkursioner i skärgården
Några av våra samarbetsföreningar med säte i Norrköping har tillsammans med oss arrangerat två exkursioner/föreläsningar i kommunens skärgård.

”

		
Ett nytt samarbete startades
med en grupp Mustangfantaster
kallat Mussegänget.

Verksamhet i Valdemarsvik 2019 med ekonomiskt stöd
från stat, kommun och region

Studiecirklar
Kulturprogram
Annan folkbildning

Antal
8
17
1

Deltagare
63
158
8

Verksamhet i Åtvidaberg 2019 med ekonomiskt stöd
från stat, kommun och region

Studiecirklar
Kulturprogram
Annan folkbildning

Antal
25
41
3

Deltagare
154
341
47

Ydre

Ödeshög

Verksamhetsexempel från 2019

Verksamhetsexempel från 2019

Aktiva litteraturcirklar

Hundägarverksamhet
Hundägare utvecklade sina kunskaper genom studiecirklar och workshops inom bland annat valp, spår,
och agility. Dessa genomfördes tillsammans med
Ödeshögs Kennelklubb. Några teman på arrangemang/workshops var omvänt lockande, hundens
hälsa samt ”sitt, ligg, stanna kvar”.

Litteraturcirklarna har fortsatt varit aktiva. Till varje
gång läser deltagarna en gemensam bok som de diskuterar och utvärderar utifrån sina intressen, vinklar
och upptäckter.

Verksamhet i Ydre 2019 med ekonomiskt stöd från stat,
kommun och region

Studiecirklar
Kulturprogram
Annan folkbildning

Antal
2
–
–

Deltagare
16
–
–

Åtvidaberg
Verksamhetsexempel från 2019

Studiecirkel i musikgrupp
En musikgrupp är aktiv med studiecirklar i Ödeshög.
Kulturhistoria med ”Mussegänget”
Ett nytt samarbete startades med en grupp Mustangfantaster kallat ”Mussegänget”. De intresserar sig
givetvis för bilvård men även kulturhistoria kring olika
orter i närområdet. De har tillsammans med oss bedrivit studiecirklar inom geografi och kulturhistoria.

Verksamhet i Ödeshög 2019 med ekonomiskt stöd från
stat, kommun och region

Samarbete med musikgrupper

Vi samarbetade med några musikgrupper som utvecklade sina kunskaper i studiecirkelform.
Aktiviteter med Åtvidabergs Hundklubb
Studiecirklar och workshops arrangerades tillsammans med Åtvidabergs Hundklubb, bland annat inom
lydnad, spår, rallylydnad och viltspår.

Studiecirklar
Kulturprogram
Annan folkbildning

Antal
11
39
1

Deltagare
81
143
17

15

Medlemsorganisationer

Studiefrämjandet har 19 nationellt anslutna medlemsorganisationer. Med de flesta medlemsorganisationer finns fastslagna samarbetsplaner.
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Utöver medlemsorganisationerna samarbetar Studiefrämjandet Östergötland med ett stort antal lokalt och
regionalt verksamma föreningar och nätverk.

Verksamheten i siffror
Här redovisas den verksamhet som bedrivs med ekonomiskt stöd från stat, kommuner och
region. Verksamhetsformerna är studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet.

Verksamhet med medlemsorganisationer (MO)
i antal studietimmar:
			
2019
2018
• Adoptionscentrum
–
18
• Birdlife Sverige
173
255
• Friluftsfrämjandet
537
552
• Jordens Vänner
45
63
• Koloniträdgårdsförbundet
–
27
• Naturskyddsföreningen
1 601
1 018
• Riksförbundet Sveriges 4H
–
27
• Svensk Live – Unga arrangörsnätverket
6 070
14 076
• Svenska Brukshundklubben
4 731
4 369
• Svenska Jägareförbundet
477
587
• Svenska Kennelklubben
1 315
842
• Svenska Turistföreningen
189
153
• Sveriges Hundungdom
414
357
• Sveriges Sportfiske- och
Fiskevårdsförbund
200
18
• Sverok
4 133
4 662
Summa

19 885

Verksamhet i Studiefrämjandet
Östergötland, i antal studietimmar,
i kommunerna.
Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping
Söderköping
Vadstena
Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög
Summa

2019
140
6 422
276
34 400
1 420
16 667
38 736
3 574
3 765
317
36
2 036
1 202

2018
140
7 329
274
42 565
1 479
20 057
41 878
3 430
3 731
309
37
1 712
1 170

109 011

124 111

27 024

Andelen verksamhet med medlemsorganisationerna (MO)
utgör 19 procent av den totala verksamheten, 1 procentenhet
högre än 2018. Av våra 19 MO finns fyra där vi inte har haft
någon verksamhet registrerad med under 2018 och 2019:
Jordbrukare-Ungdomens förbund, Fältbiologerna, Förbundet Skog och Ungdom samt Riksförbundet Hem och Skola.

Verksamhet, Studiefrämjandet Östergötland 2019
Studiecirklar
Kulturprogram
Annan folkbildning

Antal
1 059
1 318
216

Deltagare
6 480
75 974
2 572

Övriga statistiska uppgifter
Verksamhet med asylsökande
• Vardagssvenska (särskilt uppdrag från Migrationsverket): 25 unika deltagare.
• Svenska från dag ett (särskilt uppdrag från Folkbildningsrådet): 48 unika deltagare.
• Uppsökande och motiverande insatser: 83 unika
deltagare.
Film & Musikgymnasiet
Film & Musikgymnasiet i Norrköping har haft 133 elever, från 14 olika kommuner.

Ledarutbildning
Under året har vi genomfört 3 ledarutbildningar, 1
ledarutveckling steg 1, 1 musikcirkelledarutveckling
samt 1 ledarutveckling steg 1 på lätt svenska, med
totalt 57 deltagare.
Antal cirkelledare
Under året har 644 cirkelledare varit aktiva hos oss.
Majoriteten av dem arbetar ideellt.
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Organisation
Förtroendevalda 2019

Kontor

Styrelse
Benny Granqvist 		
Lars Haraldsson 		
Samuel Gyllenberg
Pär Thorell 		
Hanna Styrbjörn 		
Kaj Sivervik 		
Martin Widin 		
Cia Lilja 			

Norrköping
Kungsgatan 53
602 33 Norrköping
011-29 09 00

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
arbetstagarrepresentant

Valberedning
Zlatko Avdagic´
Björn Ström
Anna-Karin Andersson
Revisorer
Sture Larsson 		
Motala revisionsbyrå
			revisor
Beatrice Thorstenson
Motala revisionsbyrå
			revisor

Motala
Urban Hjärnesväg 11
591 30 Motala
0141-21 63 15

Lokaler
Studiefrämjandet Östergötland har förfogat över dessa
lokaler under 2019:
Linköping
• Kontor samt verksamhetslokaler på Platensgatan 25.
(Till och med oktober 2019.)
• Verksamhetslokaler på Vasavägen 15, Vasavägen 22,
Hunnebergsgatan 29, Roxengatan 11 och på Tornbyvägen 1 och 3.
Motala
• Kontor samt verksamhetslokaler på Urban Hjärnesväg 11.
• Verksamhetslokaler på Fabriksgatan 2.
Norrköping
• Kontor samt verksamhetslokaler på Kungsgatan 53/
Kvarngatan 38.
• Verksamhetslokaler på Tunnbindaregatan 37 och på
Vulkangatan 3 och 4.
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Årsredovisning för

Studiefrämjandet Östergötland
822003-8460

Räkenskapsåret
2019-01-01 - 2019-12-31
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Studiefrämjandet Östergötland avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Allmänt om verksamheten

Studiefrämjandet Östergötland bedriver folkbildningsverksamhet och uppdragsverksamhet inom
samtliga kommuner i Östergötland.
Studiefrämjandet Östergötland har haft ett framgångsrikt verksamhetsår med utgångspunkt från
statens syften och mål med folkbildningsverksamheten.
Studiefrämjandet vision och verksamhetsidé har lyfts fram och följts.
Studiefrämjandets vision och verksamhetsidé är följande:
Vision
Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människornas möjligheter- i ett samhälle med
respekt för naturens och kulturens mångfald.
Verksamhetsidé
Med lyhördhet för människors behov och erfarenheter erbjuder Studiefrämjandet möjligheter till
bildning, engagemang och gemenskap, främst inom natur-, djur-, miljö- och kulturområdet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2019 har Studiefrämjandet Östergötland arbetat för att komma ur ett svårt ekonomiskt läge.
Budget var -5 669 534 kr med de vid årsmötet kända förhållandena, ambitionen var att göra ett bättre
resultat. Likviditeten skulle enligt prognos bli hårt ansträngd under året. Det är bland annat uppdrag
från Arbetsförmedlingen som inte har täckt sina kostnader och som påverkat resultatet. Efter en analys
av de olika möjligheter som fanns valde man att stänga kontoret i Linköping och sa 15 maj upp
personalen som var stationerad där. De flesta hade långa anställningar och var arbetsbefriade med lön
från sommaren till årsskiftet. Hyreskontraktet på lokalen avslutades i förtid under september månad.
Resultatet stannade på - 1 852 108. Likviditeten vid årsskiftet var bättre än prognos och de åtgärder
som satts in verkar för en positiv framtid.
År 2018 avslutades den helägda Föreningen Q och Studiefrämjandet Östergötland blev huvudman för
Film och Musikgymnasiet i Norrköping. Det innebar att man under år 2019 fick genomgå en
förstagångsinspektion från Skolinspektionen. Skolan som funnits i sin nuvarande form sedan år 2004
blev godkänd. Under året har vi arbetat fram hur vi som huvudman ska ta ansvar för skolan och dess
närmare 150 elever.

Främjande av föreningens ändamål

Arbetet med folkbildningsverksamhet i alla kommuner har påverkats av att regionen kring Linköping
inte har någon personal stationerad där. Det har också krävt mycket arbete med att ta hand om
kontoret som stängts. Målet att öka antalet timmar och unika deltagare har inte varit möjligt att uppnå.
Den rapporteringsbara verksamheten 2019 år är 109 011 studietimmar, en minskning med 12 %
jämfört med föregående år och vi har nått 5 172 unika deltagare i länet vilket är en ökning med 2 %
jämfört med föregående år. I sex kommuner har vi haft mer än 2000 studietimmar och 100 unika
deltagare i studiecirkel, vilket är en mer än föregående år. Detta ligger till grund för Folkbildningsrådets
utbetalning av organisationsbidrag.
Studiefrämjandet Östergötland verkar i samtliga Östergötlands 13 kommuner, vi har lokaler i
Norrköping, Linköping och Motala.
De regionala bidragen ligger i stort sett stilla mellan 2018 och 2019. De kommunala bidragen varierar
stort mellan kommunerna beroende på hur den styrande majoriteten
i varje kommun väljer att belöna folkbildningsverksamheten. Vi har dock ett kommunalt bidrag från
varje kommun i länet.
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Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning
Flerårsöversikt

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

Nettoomsättning
Statsanslag
Kommunanslag
Regionanslag
Övriga anslag och bidrag
Balansomslutning
Årets resultat
Soliditet %
Antal anställda

3 375 984
8 353 039
2 243 147
2 011 430
22 421 685
6 017 812
-1 852 108
5,5
43,0

6 757 752
8 347 298
8 852 310
2 045 903
7 564 890
10 568 497
-3 298 395
20,7
50,0

10 493 699
8 139 348
2 260 220
2 297 452
7 084 647
10 616 826
-2 287 182
39,8
42,0

10 544 769
8 218 786
2 315 577
2 363 100
8 966 621
15 303 039
-1 615 626
42,5
47,0

9 462 504
7 925 628
2 444 725
2 468 608
8 437 352
16 053 578
-1 332 741
50,6
44,0

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultaträkning och
balansräkning med tillhörande boklsutskommentarer. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där inget
annat anges.

Eget kapital
Eget kapital vid årets ingång
Årets resultat
Eget kapital vid årets utgång

2019-12-31
2 185 994
-1 852 108
333 886
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

35 029 301
3 375 984
38 405 285

26 810 401
6 757 752
9
33 568 162

-3 330 204
-11 438 399
-25 098 074
-508 895
-1 970 287

-3 432 800
-9 272 768
-23 683 448
-439 882
-3 260 736

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

52 600
68 121
-2 542
-1 852 108

-52 600
57 839
-42 898
-3 298 395

Resultat före skatt

-1 852 108

-3 298 395

Årets resultat

-1 852 108

-3 298 395

Verksamhetens intäkter
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat

22
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2018-12-31

2017-12-31

3

831 557
831 557

359 379
359 379

831 557

359 379

426 017
718 198
74 278
1 798 791
3 017 284

863 018
343 486
189 844
1 319 125
2 715 473

Studiefrämjandet Östergötland

4 152 463
4 152 463

5 984 054
5 984 054
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Kassa och bank
Studiefrämjandet
Östergötland

2 567 193

5(9)
1 557 921

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
822003-8460
822003-8460

Summa
omsättningstillgångar
Balansräkning

9 736 940

10 257 448

2019-12-31
10 568 497
2019-12-31

2018-12-31
10 616 827
2018-12-31

2 185 994
-1 852 108
2 185 994
-1 333
852 886
108

5 484 389
-3 298 395
5 484 389
-3
2 298
185 395
994

333 886

2 185 994

Skulder
Kortfristiga skulder
Skuld, erhållna ej nyttjade bidrag
Kortfristiga
skulder
Leverantörsskulder
Skuld, erhållna ej nyttjade bidrag
Övriga kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

466 593
1 966 848
466 593
804 460
1 966 848
2 446 025
804 460
5
2 683
446 926
025

Summa skulder

5 683 926
5 683 926

1 135 248
2 215 890
1 135 248
978 299
2 215 890
4 053 066
978 299
8
4 382
053 503
066
8 382 503
8 382 503

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 683 926
6 017 812

8 382 503
10 568 497

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 017 812

10 568 497 23

Belopp
i kr
Balansräkning
SUMMA TILLGÅNGAR
Belopp i kr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not
Not

EGET
KAPITAL
OCHföreningar
SKULDER
Eget kapital
i ideala
Balanserat
kapital
Eget
kapital
i ideala föreningar
Årets resultat
Balanserat kapital
Årets resultat

Skulder
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är
oförändrade från föregående år.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Balansräkning

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Nedskrivningsprövning sker alltid för sådana tillgångar som inte längre uppfyller kraven att definieras
som materiella anläggningstillgångar.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar
skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara
belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Linjär avskrivningsmetod används.
Följande avskrivningstider tillämpas
Datautrustning
3 år
Övriga inventarier
5 år
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering
sker utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när föreningen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.

Resultaträkning

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
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Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering
sker utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när föreningen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med
äganderätten.
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Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.

Balansräkning
Belopp i kr

Resultaträkning
Verksamhetsintäkter
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2018-12-31

2017-12-31

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning
redovisas
som intäkt.
Eget kapital
i ideala
föreningar
Balanserat
kapital om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det5som
484 erhållits
389
6 517
551
Intäkter
värderas,
eller
kommer
Årets
resultat
-3 298 395
-2 287 182
att
erhållas.
2 185 994
4 230 369
Bidrag
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Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas
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som
skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Skulder
Bidrag
som erhållits
Kortfristiga
skulderför att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma
räkenskapsår
den kostnad
Skuld, erhållnasom
ej nyttjade
bidragbidraget är avsett att täcka.
1 135 248
659 022
Bidrag
som
hänför
sig
till
en
anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet
alt redovisas
som
en307
Leverantörsskulder
2 215
890
1 136
förutbetald intäkt.
Övriga kortfristiga skulder
978 299
1 101 866
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att
Upplupna
kostnader
och
förutbetalda
intäkter
4
053
066
3
489 263
få.
8 382 503
6 386 458
Nettoomsättning
Intäkt
vidskulder
försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.
8 382 503
6 386 458
Summa
Övriga intäkter
10 568
10 616 827
SUMMA
EGETär
KAPITAL
SKULDER
Övriga
intäkter
i de flestaOCH
fall poster
av engångskaraktär till exempel kan
vara497
en realisationsvinst
vid försäljning av en fastighet, erhållna skadestånd eller erhållna försäkringsersättningar. I det fall
övriga intäkter förekommer beskrivs när dessa har redovisats och hur värdet har fastställs.
Leasing
Föreningens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften (inklusive första
förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att de anställda utför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år
pensionen tjänas in.

Not 2 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda uppgår i föreningen till 43.

Not 3 Inventarier, verktyg och bilar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omklassificeringar
Överfört från FMG
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2019-12-31

2018-12-31

11 612 782
13 105

13 590 883
550 923
-4 371 122
2 921 778
-1 079 680
11 612 782

11 625 887

25

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar

-10 781 225

-13 231 504

Leasing
Föreningens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften (inklusive första
förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att de anställda utför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år
pensionen tjänas in.
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Not 2 Anställda och personalkostnader

Balansräkning
Medelantalet
anställda uppgår i föreningen till 43.
Belopp i kr

Not

Not 3 Inventarier, verktyg och bilar
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ackumulerade
Eget kapital anskaffningsvärden
i ideala föreningar
Ingående anskaffningsvärde
Balanserat kapital
Inköp
Årets resultat
Omklassificeringar
Överfört från FMG
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Skulder

Kortfristiga skulder
Skuld, erhållna ej nyttjade bidrag
Ackumulerade
avskrivningar
Leverantörsskulder
Ingående
avskrivningar
Övriga kortfristiga skulder
Omklassificeringar
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Utrangeringar
Årets avskrivningar
Ack avskrivningar FMG
Summa skulder
Utgående ackumulerade avskrivningar
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Redovisat värde vid årets slut
Studiefrämjandet Östergötland
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Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har inträffate efter räkenskapsårets utgång.
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2018-12-31

2017-12-31

2019-12-31

2018-12-31

11 612 782
5 484
389
13 105
-3 298 395

13 590 883
6550
517923
551
-2371
287122
182
-4
2 921 778
230680
369
-14079
11 612 782

2 185 994
11 625 887

1 135 248
2 215 890
-10 781
978225
299
4 053 066
8 382 503
-508 896
8 382 503
-11 290 121

659 022
1 136 307
-131231
101504
866
43371
489122
263
16079
386680
458
-439 882
-2 560 641
6 386 458
-10 781 225

10 568 497

10 616 827

335 766

831 557
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Underskrifter
Linköping den

Benny Granqvist
Styrelseordförande

Lars Haraldsson
Vice styrelseordförande

Samuel Gyllenberg
styrelseledamot

Hanna Styrbjörn
styrelseledamot

Pär Thorell
styrelseledamot

Kaj Sivervik
styrelseledamot

Martin Widin
styrelseledamot

Ola Bixo
Distriktschef

Cia Lilja
Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats den 26/3 2020

Sture Larsson
Godkänd revisor

Beatrice Thorstensson
Auktoriserad revisor

27

28

29

www.studieframjandet.se/ostergotland
30

