Verksamhetsberättelse för 2013

Marianne Folkedotter Årets folkbildare 2013

Middag i samband med årsmötet 2013.
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Styrelsen om året som gått
År 2013 har präglats av styrelsens ”omtagsarbete” för att tydliggöra Länsbildningsförbundets
roll, uppgift och resurser. Arbetet med att ta fram idédokumentet ”Folkbildning som regional och
lokala utvecklingskraft” har även engagerat styrelsen. Förslag i dessa båda ärenden har tagits
fram av Utredningsgruppen som har bestått av Thomas Fridh, Monica Widman Lundmark och
Per Stattin. De har lagt ner många timmar och ska ha ett stort tack! Gunnel Lagerkvist har som
ordförande styrt processen framåt på ett engagerat och positivt sätt. På kansliet skapas det hela
tiden nya möjligheter, sammanhang, uttryck och frågeställningar. Till exempel möjlighet att
påbörja ett modelluppdrag för ökad dialog mellan Region Västerbotten och ideella
organisationer, att ingå i styrgruppen för Länsbibliotekets projekt ”Det litterära Västerbotten”
samt att delta och förmedla diverse inbjudningar till arrangemang där folkbildningen synliggörs.
Det är ett stort intresse i länet att hitta tydligare och mera konkret samverkan och samarbete med
folkbildningens organisationer. Länsbildningsförbundet har en stor uppgift att vara brobyggare
och dörröppnare till sina medlemsorganisationer och för folkbildningen som redskap för
samhällsbyggande. Genom att synas, vara engagerad och se möjligheter i de många möten och
nätverk som Länsbildningsförbundet deltar i så upptäcker fler och fler samhällsaktörer att
folkbildningen verkligen är en regional och lokal utvecklingskraft att räkna med.
Ett stort tack till alla som bidragit till detta verksamhetsår!

Strategiska händelser under året
Process för ny regional utvecklingsstrategi s k RUS 2014
Av Region Västerbottens åtta gruppledare i RUS-processen medverkande Barbro Lundmark,
Petra Rantatalo, Lars Nilsson och Fredrik Gunnarsson i en dialogträff 30 jan med åtta
representanter från Lbf, folkhögskolor och studieförbund. Samtalen handlade om kompetensförsörjning, kultur, livsmiljö, digital delaktighet och internationella samarbeten. Folkbildningens
representanter fick information om hur frågorna diskuteras i RUS-processen. Gruppledarna fick
med sig många bra synpunkter från studieförbund och folkhögskolor. Träffen var hos
Medborgarskolan i Umeå och RV bjöd alla på lunch.
Omtagsarbetet
Upprinnelsen till omtagsarbetet handlar om medlemsorganisationernas diskussion om Lbfs
struktur, organisation och ekonomi som började i december 2011 och de motioner som inkommit
till årsmötet. I maj 2012 utsåg styrelsen en arbetsgrupp bestående av Thomas Fridh, Per Stattin
och Monica Widman Lundmark för att arbeta vidare med frågan. I processen har vision,
verksamhet, organisation och ekonomi varit centrala diskussionsfrågor. Utredningsgruppen har
berett förslag till idédokument, förändrad organisation, stadgar och delegationsordning som
presenterades för medlemsorganisationerna vid ett medlemsmöte oktober 2013. Förslaget
innebar bl a att byta namn till Folkbildning Västerbotten, att utse en mindre styrelse med lika
representation från folkhögskolor och studieförbund samt att inrätta delegationer för
studieförbund respektive folkhögskolor. Dessutom presenterade Utredningsgruppen ett antal
finansieringsmodeller. På mötet deltog 14 av 18 medlemsorganisationer. Styrelsen har därefter
diskuterat förslagen och tagit stegvisa beslut inför förändring.
Konsekvenser av Utredningsgruppens förslag har inneburit att förslag till nya stadgar har tagits
fram inför årsmötet 2014.
Samtal har påbörjats gällande ökad samhandling med Norrbottens läns bildningsförbund. Detta
fortsätter och konkretiseras under 2014.
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Idédokument
Utredningsgruppen arbetade fram ett idédokument för att beskriva folkbildningen i Västerbotten.
”Folkbildningen som regional och lokal utvecklingskraft” har diskuterats både i styrelsen, i
medlemsorganisationerna och på ett medlemsmöte. Målgruppen är beslutsfattare.
Rubriksättningen i idédokumentet har utgått från RUS 2014. Idédokumentet kommer att
färdigställas i början av 2014.
Flernivåstyre Modelluppdrag för dialog med civila samhället
I samband med RUS-processen blev det tydligt att Region Västerbotten behöver bättre och
utökad dialog med civila samhället. Det var ett fåtal aktörer inblandade i processen. Därför
erbjöd sig Länsbildningsförbundet att göra inventering av vilka ideella organisationer som finns
på regional nivå i länet och som är intresserad av regional utveckling. Detta blev ett uppdrag
tillsammans med nystartade föreningen Social ekonomi i övre Norrland och finansierades via
Region Västerbottens projekt ”Regional tillväxt på alla nivåer”, s k flernivåstyre, som stöds av
Tillväxtverket.
Inom uppdraget gjordes två konferenser. Den 23 november i Umeå till vilket det kom nära 20
olika organisationer. Då medverkade Anna Pettersson, Niklas Gandal och Sandrine Moretti från
Region Västerbotten, Maria Falck från Västerbottens läns landsting och Lars Lustig från
Länsstyrelsen. Fokus var att uppdatera de ideella organisationerna om vilka processer som pågår
där civila samhället kan delta.
Den 3 dec i Skellefteå samlades ytterligare ett stort antal organisationer från både Norr- och
Västerbotten för att ta del av Ungdomsstyrelsens uppdrag att bland annat utbilda politiker och
tjänstemän kring civila samhällets villkor samt Social ekonomi Skåne som delade erfarenheter
från många års arbete med dialogen mellan civila samhället och offentlig sektor.
När uppdraget avslutades 31 dec fanns 50 kontakter till organisationer som är intresserade av att
vara mera delaktiga i den regionala utvecklingen. Dessutom lika många som utgår från nationella
eller lokala perspektiv.
Årets folkbildare
Mottagaren Marianne Folkedotter blev mycket glad, ärad och rörd. Så här löd motiveringen:
”Marianne Folkedotter har länge varit aktiv och engagerad inom studieförbundens verksamhet på
flera platser i länet. Det har genom åren varit olika former av friskvård, sång och musik, men
framför allt berättande i mängder. Genom studieförbunden har Marianne själv varit både ledare
och kulturarbetare. Hon har utbildat andra i ledarrollen och hon har inspirerat många att delta i
berättarkaféer och att agera på scen. Ett antal folkbildningsprojekt har genomförts med Marianne
som mycket skicklig och engagerad projektledare. Hon är alltid positiv och intresserad av att
samarbeta med studieförbund och folkhögskolor!”
Utdelningen gjordes i samband med Berättarfestivalen i Skellefteå. Diplomet var denna gång en
ljusstake gjord av Strömbäcks folkhögskola. Både radio, tidningar och tv berättade om Årets
folkbildare.
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Regional samverkan
Ny
överenskommelse
mellan
Region
Västerbotten,
Länsbildningsförbundet,
studieförbunden och folkhögskolorna 2014-2016
Arbetsgruppen bestående av: Stig Åsbringer, Monica Widman-Lundmark, Katarina Glas,
Katharina Eriksson samt Ann-Marie Lindgren kunde slutföra sitt uppdrag i början av året när
förslaget till ny överenskommelse fanns klar.
Enligt överenskommelsen har Lbf fördelat de ekonomiska anslagen från Region Västerbotten till
studieförbundens distrikt/region enligt oförändrade principer.
Regionala Utvecklingsrådet
Länsbildningsförbundet har i regionala Utvecklingsrådet varit representerat av Ann-Marie
Lindgren. Rådet leds av Erik Bergkvist, Region Västerbotten och har två träffar per år. Region
Västerbotten inbjöd offentliga aktörer, näringslivet, akademin och civila samhället till
Mötesplats Lycksele, 13-14 juni. Temat var ”Kompetens och talang”. Från Lbf deltog Annelie
Nilsson.
Regionala kulturfrågor
Det regionala kulturstrategiska arbetet drivs av Region Västerbotten. De arrangerade
Kulturforum i Lycksele 16-17 okt.
Länsbildningskonsulenten ingår i ABM-rådet Västerbotten, arbetsgruppen som gör första
gallringen för stipendiet Berättarkraft, planeringsgrupp inom projekt River Stories, styrgruppen
för projektet Det litterära Västerbotten, nätverket för regionala kulturkonsulenter samt nätverket
BUNGK (Barn- och ungkulturkonsulenter). Hon är även ordinarie ledamot i styrelsen för
Folkrörelsearkivet Västerbotten.
Lbf var medarrangör till seminarium i samband med Berättarfestivalen i Skellefteå. Rubriken var
Berättelser om Norrland. Över 100 personer deltog där PO Tidholm och Ola Nordebo samtalade
tillsammans med kulturskribenten Therese Eriksson.
RV har påbörjat ett regionalt projekt i länet; Kultur för seniorer – Kultur och hälsa.
Projektledaren Kerstin Hamre inbjöd till informationsträff 12 sept. Det kom sex studieförbund
och två folkhögskolor som fick veta mer om projektet och samverkan mellan kommuner och
folkbildning.
Regional kompetensförsörjning
Catrin Marklund, Medlefors folkhögskola har varit Lbfs representant i Region Västerbottens
regeringsuppdrag att forma en regional kompetensplattform. Under senare delen av året ersattes
hon av Monica Widman-Lundmark.
Regionala Migrationsrådet
Länsbildningsförbundets representant har varit Ann-Marie Lindgren. Gruppen leds av
landshövdingen. Migrationsrådet har antagit ny strategi för mottagning av ensamkommande
flyktingbarn.
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Länssamrådsgruppen om alkohol- och drogfrågor
Länssamrådsgruppen fungerar som nätverk, samverkans- och samarbetspart kring ANDT-frågor
på bred front. Lbf är ledamot i samrådsgruppen och representeras av Ann-Marie Lindgren.
Samrådet träffas ca 4 gånger per år och sammankallas från Länsstyrelsen med ordförande Harriet
Hedlund, VLL (S). Samrådsgruppens arbete utgår från den regionala strategin för ANDTområdet.
Hållbar utveckling
FN stödjer utvecklingen av Regional Centre of Expertise, s k RCE. RCE North Sweden har
nystartat och arrangerade Kick-off om lärande som en förutsättning för hållbar
samhällsutveckling.
Digidel i Västerbotten
Projektet ägdes och drevs av RV/Länsbiblioteket i Västerbotten. Ann-Marie Lindgren var
folkbildningens representant i styrgruppen. Projektet avslutades under våren för att direkt följas
upp med ett nytt. Båda projekten var delar i nationella satsningen Digidel.
Uppvaktningar
Regiondirektören vid Region Västerbotten Anna Pettersson.
Landshövding Magdalena Andersson samt residensmiddag i samband med kungaparets
jubileumsresa i landet.
Konsultationer och remissyttranden
Yttrande på betänkandet ”Folkbildningens samhällsvärden”, Utbildningsdepartementet.
Hearing inklusive socioekonomisk analys inför revidering av regionala Socialfonden, Region
Västerbotten.
Konsultation Botnia-Atlantica-programmet gällande prioriteringar, Region Västerbotten.
Revidering av regionalt strukturfondsprogrammet gällande investeringar i tillväxt och
sysselsättning, Region Västerbotten.
Yttrande Regional utvecklingsstrategi 2014-2020, Region Västerbotten.
Yttrande ”Studieförbundens uppförandekod”, Folkbildningsförbundet.
Yttrande revidering av regionala miljömål och ny miljömålsprocess, Länsstyrelsen.

Lokal samverkan
Länsbildningskonsulenten har under året deltagit i följande träffar på lokal nivå:
Malå (föreningsträff)
Skellefteå (Prata landsbygd)
Umeå (Familjepeppen, Würzburg-jubileet, Föreningsbyrån, Lokala samrådet om bland annat Do
It Together och potten i kommunanslaget)
Vilhelmina (Lärcentrum)
Vännäs (årlig dialog mellan studieförbunden och kommunledningen)
Åsele (kultur- och fritidschefen)
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En sammanställning är gjord över kommunernas anslag till studieförbunden, fördelning, krav om
rapportering samt kontaktpersoner. Det finns att hämta från Lbfs hemsida.

Nationell samverkan
Årligt samråd för alla länsbildningsförbund, 26-27 feb, Stockholm
Ann-Marie Lindgren deltog i samrådet.
Samverkanskonferens, 1-2 okt, Järva krog, Stockholm
På den årliga konferensen deltog FBFs styrelse (dvs studieförbundens förbundsledningar
rektor/ordförande) och personal samt länsbildningsförbundens ordförande och konsulent.
Enkät
Ansvariga handläggare i respektive kommun fick under våren svara på FBRs årliga enkät via Lbf
om anslag till studieförbund. Sammanställningen visar att studieförbunden fått sänkt anslag i två
kommuner medan övriga var oförändrade. Även landstingsanslagen redovisades till FBR.
Riksarkivets inspektion
Fram till år 2010 fördelade Lbf statliga bidrag till ideella kulturföreningar som inte samarbetade
med studieförbund. Eftersom uppdraget var statligt finns regelverk om hur handlingar ska
upprättas, förvaras och arkiveras. Riksarkivet gjorde under 2013 en fysisk inspektion av
arkivmaterialet. Vi fick ett antal anmärkningar som måste åtgärdas, bland annat ska vi fastställa
tydligare arkivinstruktioner till Folkrörelsearkivet. Detta kommer att åtgärdas under 2014.
Gemensam arbetsgrupp i norr
Tillsammans med länsbildningsförbunden i Norrbotten och Mittnorrland finns en gemensam
arbetsgrupp för att bland annat bevaka omvärldsfrågor. Från Västerbotten deltar Per Stattin, SV
och Katarina Glas, Bilda samt Ann-Marie Lindgren. Arbetsgruppen leds av Bildningsförbundet
Mittnorrland och har varit vilande under 2013.

Medlemmar
Studieförbund: ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet,
Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet samt SV.
Folkhögskolor: Dalkarlså, Edelvik, Medlefors, Solvik, Storuman, Strömbäck och Vindeln.
Associerad medlem: SISU Idrottsutbildarna.
Västerbottens Museums begäran om utträde från 2013-01-01 godkändes i samband med
årsmötet.

Årsmöte 22 april, Vindelns folkhögskola
Årsmötet inleddes med middag. I samband med kaffet genomförde två av skolans elever ett
sång-, berättande- och musikprogram utifrån Håkan Hellströms texter. Anna Sjödin, rektor på
skolan var årsmötesordförande. Ett 20-tal ombud och styrelseledamöter deltog. Årsmötet
beslutade att anta en ny vision, verksamhetsidé och verksamhetsinriktning. Beslutade även att
omvälja Gunnel Lagerkvist, Umeå som ordförande och till vice ordförande Per Larsson,
Burträsk.
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Styrelsen + ersättare
Gunnel Lagerkvist, ordförande
Thomas Fridh, ABF
Katarina Glas, Bilda
Christina Ekman, FU
Vakant, Ibn Rushd
Jimmy Thorsell, Kulturens
Mikaela Mikaelsson, Mbsk
Katarina Kling-Löfbom, NBV
Ylva Löwenborg, Sensus
Kristina Engblom, Sfr
Per Stattin, SV
Monica Widman Lundmark, folkhögskolorna

Per Larsson, vice ordförande
Katharina Eriksson, ABF
Lennart Rudberg, Bilda
Lena Persson. FU
vakant, Ibn Rushd
Lina Reichwaldt, Kulturens
Lars Svärd, Mbsk
vakant, NBV
Josefin Wolving, Sensus
Hans-Christer Jonsson, Sfr
Randi Lindström, SV
Lars Johansson, folkhögskolorna

Adjungerade
Annelie Nilsson, SISU Idrottsutbildarna

Alf Marklund, SISU Idrottsutbildarna

Styrelsen har arbetat utifrån fastställd besluts- och delegationsordning.
Styrelsen har genomfört fem protokollförda styrelsemöten under året.

Verkställande utskott
VU har haft följande sammansättning: Gunnel Lagerkvist, Per Larsson, Per Stattin och Katarina
Glas.
Verkställande utskottet har haft tre protokollförda möten.

Revisorer
Ordinarie, förtroendevald
Hans Jonsson
Ove Lidén

Ersättare, förtroendevald
Solveig Grubbström
Jonatan Hjort

Valberedning
Annamaria Hedlund (studieförbunden + sk), Tomas Marklund (folkhögskolorna) och Niklas
Carlsson (studieförbunden) har fungerat som valberedning.

Personal
Ann-Marie Lindgren har tjänstgjort heltid som länsbildningskonsulent.
Under året har hållits utvecklingssamtal och lönesamtal.
Länsbildningsförbundet har köpt tjänst av Redovisningsbyrån Öhman & Karlsson AB i Lövånger
för löne- och ekonomihantering. Dessutom har externa tjänster köpts från Evry för it-miljö.

Medlemskap
Länsbildningsförbundet är medlem i Föreningen för folkbildningsforskning, i föreningen
Folkrörelsearkivet Västerbotten samt i arbetsgivarorganisationen IDEA.
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