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HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND
PROTOKOLL
ÅRSMÖTE 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sammanträdesdatum:

Torsdagen den 28 april 2022

Tid:

Klockan 18.30

Plats:

Församlingshemmet, Unnaryd

Protokollets omfattning: § 1 - 17
-------------------------------------------------------------------------------------------§1
Årsmötet öppnas
Joachim Lindqvist hälsar de närvarande välkomna till bildningsförbundets årsmöte
och förklarar därefter detsamma öppnat. Joachim reflekterar över året 2021 som vi
nu ska summera. Det var det värsta av pandemiåren. Trots detta har vi genomfört
mycket verksamhet och mött restriktioner med aktiva åtgärder. Joachim riktar också
ett varmt tack till Sören Kabell och övriga i Unnaryd/Jälluntofta hembygdsförening för
den guidade visning av Bonadsmuséet som vi nyss fått.
§2
Godkännande av kallelse
Kallelsen skickades den 19 januari via e-post till samtliga medlemmar.
Årsmötet beslutar att godkänna kallelseförfarandet.
§3
Fastställande av dagordning
Årsmötet beslutar att godkänna föreslagen dagordning.

Bil. 1

§4
Fastställande av röstlängd
Bil. 2
Björn Lind genomför ett upprop där det konstateras att 14 ombud och 7 ledamöter
från styrelsen är närvarande. Inalles 21 beslutande. Dessutom är 2 övriga personer
närvarande.
Årsmötet beslutar att fastställa ombudsförteckningen, med 21 röstberättigade
ombud och styrelseledamöter, som röstlängd.
§5
Val av mötesfunktionärer
a) ordförande
Valberedningen föreslår Ronny Löfquist.
Årsmötet beslutar välja Ronny Löfquist till mötesordförande.
b) sekreterare
Valberedningen föreslår Björn Lind.
Årsmötet beslutar välja Björn Lind till sekreterare för mötet.
c) protokolljusterare tillika rösträknare (2 st.)
Från mötesdeltagare föreslås Niclas Erlandsson och Magnhild Andreasen.
Årsmötet beslutar välja Niclas Erlandsson och Magnhild Andreasen som
protokolljusterare tillika rösträknare.
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HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND
PROTOKOLL
ÅRSMÖTE 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joachim Lindqvist lämnar över ordförandeklubban till Ronny Löfquist. Ronny tackar
för förtroendet att leda årsmötesförhandlingarna och går raskt över till:
§6
Verksamheten 2021
a) verksamhetsberättelse
Bil. 1
Mötesordförande lotsar årsmötet genom berättelsen.
Årsmötet beslutar att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till
handlingarna.
b) bokslut
Bil. 3
Mötesordförande berättar att revisorerna uttalar att enligt deras uppfattning har
årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning den 31 december
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt bokföringslagen.
Årsmötet beslutar att med godkännande lägga bokslutet till handlingarna.
c) revisionsberättelse
Bil. 3
Mötesordförande pekar på revisorernas uttalande att de tillstyrker att
föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Årsmötet beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till
handlingarna.
§7
Beslut om ansvarsfrihet
Mötesordförande pekar på revisorernas uttalande att de tillstyrker att
föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§8
Styrelsens förslag
a) långsiktig verksamhetsplan 2023-2025
Bil. 4
Bildningskonsulent Björn Lind ger en bakgrund till förslaget.
Årsmötet beslutar fastställa styrelsens förslag till långsiktig plan för verksamheten
2023 – 2025.
§9
Beslut om årsavgift
Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift på 1 000 kronor per medlem.
Årsmötet beslutar att årsavgiften för 2023 fastställs till 1 000 kronor per medlem.
§ 10
Beslut om arvoden
Bil. 5
Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar är utsänt. Barbro Göteson
redogör för valberedningens förslag.
Årsmötet beslutar fastställa arvoden och ersättningar enligt valberedningens
förslag.
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HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND
PROTOKOLL
ÅRSMÖTE 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 11
Anmälningar
Ronny Löfquist noterar att inga anmälningar finns att hantera.
§ 12
Val av vice ordförande på 2 år
Barbro Göteson föredrar valberedningens förslag till omval av Anna-Karin Sjöström.
Årsmötet beslutar att välja Anna-Karin Sjöström till vice ordförande för åren 20222023.

§ 13
Val av två ledamöter på 2 år
Peter Carlsson har avsagt sig omval som ledamot. Valberedningens förslag på omval
av Bo Westman och nyval av Nanna Nilsson redogörs för av Barbro Göteson.
Årsmötet beslutar att välja Bo Westman och Nanna Nilsson som ledamöter för åren
2022-2023.
§ 14
Val av revisor på 2 år
Barbro Göteson redogör för valberedningens förslag till omval av Jan Johansson,
samt omval av Leif Gunnarsson som ersättare för Jan Johansson.
Årsmötet beslutar att välja Jan Johansson revisor, samt Leif Gunnarsson som
ersättare för åren 2022-2023.
§ 15
Val av valberedning på 1 år
Charlotte Olesen Rosén har meddelat att hon lämnar valberedningen. ABF Halland
har nominerat Therese Stoltz.
Årsmötet beslutar att till valberedning på ett år välja Gunbritt Lindmark, Barbro
Göteson, samt Therese Stoltz med Gunbritt Lindmark som sammankallande.
§ 16
Övriga frågor
Inga övriga frågor avhandlas. Ronny lämnar över ordförandeklubban till Joachim.
§ 17
Årsmötets avslutning
Joachim Lindqvist framför ett varmt tack till Ronny Löfquist för ett väl utfört arbete
som ordförande för årsmötet. Joachim framför också styrelsens tack till Peter
Carlsson och Charlotte Olesen Rosén som nu lämnat sina uppdrag i
bildningsförbundet. Joachim Lindqvist förklarar årsmötet avslutat ca kl 19.05.
Digitalt signerat av:
Joachim Lindqvist, ordförande §§ 1-5, 17
Ronny Löfquist, ordförande §§ 6-16
Niclas Erlandsson, protokolljusterare
Magnhild Andreasen, protokolljusterare
Björn Lind, sekreterare
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Verksamhetsberättelse
för år 2021
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Hallands bildningsförbunds årsmöte äger rum 2022-04-28, klockan 18.00.
Plats: Församlingshemmet, Unnaryd
			

Förslag till beslut

Förslag till dagordning

§5

§1

b/
sekreterare
Valberedningen föreslår Björn Lind

§2
§3
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§5

§6

§7
§8
§9

Årsmötet öppnas

Godkännande av kallelse

Fastställande av dagordning
Fastställande av röstlängd

Val av mötesfunktionärer
a/
ordförande
b/
sekreterare
c/
protokolljusterare tillika rösträknare (2 st)
Verksamheten 2021
a/
verksamhetsberättelse
b/
bokslut
c/
revisionsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet

Styrelsens förslag
a/
långsiktig verksamhetsplan 2023-2025
Beslut om årsavgift

§ 10 Beslut om arvoden
§ 11 Anmälningar

§ 12 Val av vice ordförande, på 2 år

§6

Verksamheten 2021
a/
verksamhetsberättelse
Styrelsen föreslår att berättelsen med godkännande läggs till handlingarna.
b/
bokslut
Styrelsen föreslår att bokslutet med godkännande läggs till handlingarna.
c/
revisionsberättelse
Styrelsen föreslår att revisionsberättelsen med godkännande läggs till handlingarna.
§ 7 Beslut om ansvarsfrihet
Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§8

Styrelsens förslag
a/
långsiktig verksamhetsplan 2023-2025
Styrelsen föreslår att årsmötet fastställer förslaget till långsiktig plan för verksamheten år 20232025.
§ 9 Beslut om årsavgift
Styrelsen föreslår att åramötet fastställer årsavgiften för 2023 till 1 000 kronor per medlem.
§ 10 Beslut om arvoden
Valberedningen föreslår att arvoden och ersättningar fastställs enligt föreliggande förslag.
§ 12 Val av vice ordförande, på två år
Valberedningen föreslår omval av Anna-Karin Sjöström, Folkuniversitetet vid Lunds universitet

§ 13 Val av två ledamöter, på 2 år

§ 13 Val av två ledamöter, på två år
Valberedningen föreslår omval av Bo Westman, Hembygdsrådet, och nyval av Nanna Nilsson,
Löftadalens folkhögskola.

§ 15 Val av valberedning, på 1 år

§ 14 Val av revisor, på två år
Valberedningen föreslår omval av Jan Johansson, Falkenberg, samt omval av Leif Gunnarsson,
Kvibille, som ersättare för Jan Johansson..

§ 17 Årsmötets avslutning

§ 15 Val av valberedningen
Charlotte Olesen Rosén har avsagt sig omval. ABF Halland nominerar Therese Stoltz.

§ 14 Val av revisor, på 2 år
§ 16 Övriga frågor
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Val av mötesfunktionärer
a/
ordförande
Valberedningen föreslår Ronny Löfquist.

Direkt efter årsmötet sammanträder den nyvalda styrelsen.
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Allmänt om
Hallands bildningsförbund

Anställda vid förbundet har under året varit:
Björn Lind: bildningskonsulent
Ika Nord: teaterkonsulent
Kerstin Hultin: hembygdskonsulent
Jörgen Magnusson: musiker
Charlotta Magnusson: kulturförmedlare
Maria Olsson: ekonom
Martin Odd: utvecklare kultur och hälsa
Rebecca Nordström: processledare bästa samverkansplatsen
Anna Lindqvist: projektanställd för filmproduktion.

Publicistisk verksamhet

Medlemmar

ABF Halland
Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet
Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet
Ibn Rushd Distrikt Västra
Katrinebergs folkhögskola
Kultur i Halland (som hyser den regionala biblioteksfunktionen)
Kulturens bildningsverksamhet Region Väst
Löftadalens folkhögskola
Medborgarskolan Region Väst
NBV Väst
Sensus Västra Sverige
SISU Idrottsutbildarna Halland
Stiftelsen Hallands länsmuseer
Studiefrämjandet Halland
Studieförbundet Bilda Sydväst
Studieförbundet Vuxenskolan Halland

Kulturtidskriften ”I Halland” har under året utkommit med 2 nummer. Redaktör och ansvarig utgivare för
”I Halland” är hembygdskonsulent Kerstin Hultin.

Joachim Lindqvist			
Anna-Karin Sjöström		
Peter Carlsson
ordförande				vice ordförande			Katrinebergs folkhögskola
SV Halland				Folkuniversitetet Lund

Gunbritt Lindmark (sammankallande), Charlotte Olesen Rosén och Barbro Göteson.

Styrelse

Björn Johansson			Bo Westman				Kristina Hallén Flaa
ABF Halland				Hembygdsrådet			Sensus Västra Sverige
Sandra Hidgård			
Sven-Anders Svensson		
RF-SISU Halland			
utsedd av Region Halland		
					Gustaf Kristenson, ersättare
					usedd av Region Halland

Charlotta Magnusson
personalrepresentant

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. Bildningskonsulent Björn Lind har varit
sekreterare och kassör.

Personalorganisation

Medeltal årsarbetare
2021 2020 2019 2018 2017
Kvinnor
5,0
4,2
4,2
4,4
3,5
Män		 3,0
3,0
3,1
4,6
4,5
Totalt		 8,0
7,2
7,3
9,0
8,0
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Representation i andra organisationer

Hela Sverige ska leva, Halland: Kerstin Olofsdotter-Petersson med Gunbritt Lindmark som ersättare.
Stiftelsen Hallands länsmuseers styrelse Gunbritt Lindmark med Bo Westman som ersättare.
Biblioteksmuseiföreningens styrelse: Ingvar Karlsson, ersättare.

Årsmöte 2021

Bildningsförbundets årsmöte hölls digitalt för andra gången i bildningsförbundets historia. Årsmötet,
som samlade 29 personer, leddes av Christofer Bergenblock från Varberg.

Revisorer

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att under året upphandla ny revisor. Det valet föll på Henrik Ahlgren,
Baker Tilly Ahlgren & Co, Falkenberg. Lekmannarevisor har varit Jan Johansson med Leif Gunnarsson
som ersättare.

Valberedning

Halländska hembygdsrådet

Ordförande: Bo Westman
1:e Vice ordförande: Halmstads Hembygdskrets: Gunbritt Lindmark
2:e Vice ordförande: Varbergs Hembygdskrets: Hans-Erik Qvarnström
Nordhallands Hembygdsförening: Ingun Adolfsson
Ätradalens hembygdskrets: Ulla Rickardsson
Hylte Hembygdskrets: Evy Johansson
Höks Hembygdskrets: Brita Petersson
Sekreterare: Hembygdskonsulent Kerstin Hultin
Suppleanter från resp krets
Nordhalland: Kjell-Åke Rinnarv
Varberg: Kenneth Johansson
Ätradalen: Sven Karlsson
Hylte: Eva Svensson
Halmstad: Lars-Erik Björklund
Hök: Rolf Carlsson
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Opinionsbildning och
kommunikation för folkbildning
Ur Långsiktig plan för
verksamheten 2021-2023

Vision
I Halland har såväl politiker och
ansvariga tjänstemän i region
och kommuner som allmänheten
uppfattningen att folkbildningen
är en förutsättning för ett gott
samhälle och det är en allmän
uppfattning bland invånarna att
det är rätt att med skattemedel
ge folkbildningens aktörer goda
villkor att verka.
Strategi
Förbundet ska genom olika former av opinionsbildning verka
för att de halländska kommunerna och Region Halland ger
förbundets medlemmar goda
verksamhetsvillkor.

Ur Verksamhetsplan 2021

Arbetet kring studieförbunden
som samverkanspartner för de
halländska kommunerna fortsätter under 2021. Dessutom ska de
ekonomiska förutsättningarna
lyftas tydligt i såväl kommuner
som region.
Bildningsförbundet ska ta aktiv
del i samtalen kring utveckling
av social hållbarhet, samt verksamhet med och för asylsökande
och nyanlända.
Coronapandemins effekter för
folkbildningen behöver kommuniceras, liksom folkbildningens
stora betydelse för människor
såväl under som efter pandemin.
Folkbildningens roll som sammanhållande aktör för idéburna
verksamheter ska markeras

V

i har idag goda kontakter och kan föra öppna konstruktiva
samtal med företrädare för såväl region som kommuner. Det
finns överlag en stor förståelse för studieförbundens betydelse för utvecklingsfrågor, inte minst inom kulturområdet. Dessutom finns generellt en betydande respekt för studieförbundens
ekonomiska villkor.
I de regionala samtalen om social hållbarhet och andra övergripande utvecklingsfrågor är vi ofta med – såväl genom den halländska Överenskommelsen som direkt företrädare för folkbildningen.
Hos kommunerna är det väl egentligen bara i Halmstad som vi
regelmässigt bjuds in att delta i samtal som rör mer än kulturverksamheten. Men vi har å andra sidan inte varit särskilt aktiva för
att få sådana gemensamma samtal till stånd på kommunal nivå.
Enskilda studieförbund har desto fler sådana synnerligen aktiva
kontakter. Frågan om asylsökande och nyanlända har efter de senaste årens begränsande beslut minskat i omfattning.
Avseende kommunikation av coronapandemins effekter så har någon artikel publicerats i HN/HP och vi håller kontakt i frågan med
samtliga kommuner.
Genom arbetet med den halländska Överenskommelsen har
folkbildningens roll som sammanhållande aktör för idéburna
verksamheter blivit tydlig. Det hade varit en stor vinst för folkbildningen om studieförbundens betydelse för det lokala föreningslivet blev ännu mera tydligt. Där har vi mer att göra.

I september träffade företrädare för studieförbunden Kulturnämndens presidium i Halmstad. Den 10 november genomförde Region
Halland en digital halvdagskonferens, för politiker och tjänstepersoner i region och kommuner, om studieförbundens utmaningar
och möjligheter. Bildningskonsulenten var en av de medverkande.
Mellan 2020 och 2021 ökade de kommunala bidragen med 0,39%.
Bland kommunerna var det Varberg, Kungsbacka och Halmstad
som stod för höjningen. Det regionala bidraget ökade med 2%.
Detta kan jämföras med 12-månadersförändringen av KPI som
december 2021 var 3,9%.
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Samverkan mellan
folkbildningens aktörer

S

tudieförbundens Regionala branschråd har träffats 4 gånger
under året. Stående punkter på dagordningen är ömsesidiga
lägesrapporter, samt aktuella etik- och branschfrågor. Bakom begreppet etikfrågor ryms frågor om kvalitet och hantering av offentliga
bidragsmedel. Följande frågor syns i anteckningarna från årets möten:
Den utökade särskilda granskningen av verksamhetsrapporterna för
åren 2017-2019 som studieförbunden genomförde över årsskiftet 20202012. På det kom hantering av de strykningar av statsbidragsberättigad
folkbildning som granskningen medförde. Ny modell för fördelning
av Region Hallands bidrag till studieförbunden diskuterades vid några
tillfällen, bl a tillsammans med tjänstepersoner från regionen. Pandemirelaterade frågor har naturligtvis tagit stor plats. Relationerna
med de personer som ansvarar för kontakt med studieförbunden har
utvecklats under året och numera bjuds dessa tjänstepersoner in till
samtliga möten med Regionala branschrådet.
De lokala samråden, Studieförbunden i norra Halland och Branschrådet i södra Halland, har träffats vid 4 respektive 5 tillfällen. De stående
punkterna vid mötena är desamma som i det Regionala branschrådet:
lägesrapporter och etikfrågor. Kommunala handläggare och/eller kulturchefer bjuds regelmässigt in för att delta. Det leder till att frågor om
samverkan med kommuner alltid finns levande. En av dessa frågor var
firandet av 100 år med kvinnlig rösträtt. Hanteringen av pandemin har
förstås varit närvarande varenda möte under året.
Höstkonferensen för personal och förtroendevalda inom studieförbunden kunde genomföras fysiskt fredagen den 19 november i Varbergs
Folkets Hus. Medverkan vid konferensen var Morgan Öberg från Folkbildningsrådet och Torvald Åkesson, utbildare på Medborgarskolan.
Morgan pratade om Statens bidrag till studieförbunden och Torvald
om Folkbildningens idé och utmaningar. Båda föreläsningarna följdes
av gruppvisa samtal och gemensamt samtal med våra medverkande.
Konferensen avslutades med en sammanfattning av bildningsförbundets vice ordförande Anna-Karin Sjöström.

Björn Lind, länsbildningskonsulent

Ur Långsiktig plan för
verksamheten 2021-2023

Vision
Hallands bildningsförbund är
den naturliga plattformen för
samverkan mellan studieförbund, folkhögskolor och andra
aktörer inom folkbildningens
område. Förbundet är en framgångsrik företrädare för folkbildningens intressen i Halland.

Strategi
Förbundet ansvarar för att studieförbundens behov av samråd
på lokal och regional nivå ska
kunna lösas. Konferenser och andra aktiviteter arrangeras för att
behandla frågor som är aktuella
för studieförbunden. Förbundet
ska initiera samarbeten mellan
länets olika aktörer inom folkbildning. Folkbildningens framtidsfrågor ska hållas levande
genom aktiva insatser.

Ur Verksamhetsplan 2021

Det regionala branschrådet,
liksom de båda lokala branschråden ska hållas igång som aktiva
mötesplatser mellan studieför7
bunden.
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telser på varje plats där föreningarnas representanter stod för programinnehållet på varje plats.

Hembygdsrådet

Å
Kerstin Hultin,
hembygdskonsulent

Ur Långsiktig plan för
verksamheten 2021-2023
Vision
Hembygdsrörelsen är en del
av det levande samhället. Den
skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden.
Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt
synsätt. Den är öppen för alla,
oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former
i tid och rum. Hembygdsarbetet
skapar gemenskap, trygghet och
identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla
generationer.
I det regionala samarbetet initieras utbildningar, konferenser
och andra verksamheter som
stödjer lokala verksamheter och
stimulerar till utveckling. Hållbar utveckling är en ledstjärna
för den halländska hembygdsrörelsens arbete. Den regionala
verksamheten präglas av stor
öppenhet mot skolan och andra

r 2021 års verksamhetsplan påverkades starkt av de nya
restriktioner som kom att införas år 2021, vilket krävde en
helt ny verksamhetsplan. Den planerade biblioteksturnén av
demokratiutställningen Hallands starka kvinnor fick skjutas fram till
hösten, då biblioteken stängde sina lokaler för allmänheten. För att
erbjuda visning digitaliserades utställningen och visades via HBF:s
hemsida. Ytterligare programinnehåll producerades. Den fysiska
utställningen byggdes upp och kunde visas lokalt på Galleri 70 i
Halmstad från februari till april.
Under 2021 skulle även Halland arrangera SHF:s riksstämma, men
då restriktioner inte avtog, beslöt hembygdsrådet att tacka nej till
att arrangera SHF:s Riksstämma under 2021 eftersom inplanerade
bussresor för att visa det halländska kulturarvet inte skulle kunna
genomföras p g a smittorisker. Istället arrangerade SHF riks själva
en kortare stämma i augusti som
Halland deltog på med valda
ombud. Inspelade berättelser
om halländska kulturarvsmiljöer
producerades till appen ”StorySpot”.
För att stimulera hembygdsföreningar att våga arrangera
evenemang sommartid erbjöds
föreningar att fritt boka in tre
utvalda kulturprogram, med begränsat antal: ”Mot okänt mål”,
”Stavbäckaskräddaren” (nyproducerat) och
barnteatern ”Det susar i säven”
för föreningar i Halmstad kommun (produktionsbidrag från
Demokratiutställningen resulteHalmstad kommun).
rade i ett fördjupningshäfte med
inlämnade livsberättelser om
Under hösten genomfördes en
kvinnliga politiker som verkade
intensiv turné av utställningen
i Hallands första små kommuner
till alla stadsbibliotek i Hallands innan kommunreformerna. Förkommuner och med tillhörande djupningshäftet finns inlämnade på
invigningar och program med
alla Hallands huvudbibliotek samt
föreläsningar och lokala berät- Arkiv Halland.
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Under 2021 erbjöd SHF på riksnivå en mängd olika vidareutbildningar inom hembygdsområdet, genom nyanställd personal. Konsulenten
deltog vid 22 tillfällen i olika sammanhang som ex. ”föryngring”, ”vi
visar vår bygd”, ”byggnadsvård”, konsulentträff samt om ”Kulturarvet som besöksmål” med Tillväxtverket och regionala företrädare
som inbjudna parter. Konsulenten deltog även som hembygdsrörelsens representant vid Länsstyrelsens presentation av åtgärder inom
Vattendirektivet, RUS-möte inom Halland och vid ett informationsmöte till kommunernas kulturansvariga chefer om Hallands kulturarvsaktörer, arrangerat av Region Halland – kultur.
Konsulenten tillsammans med ordföranden och Skogliga rådets representant medverkade även vid planeringsmöten av Länsstyrelsens
skogsprojekt KomUT, som är en riktad informationskampanj för att
bättre skydda skogens kulturarvs värden (resulterat i en utbildning
för allmänheten under 2022 med digitala möten och exkursioner i
fysisk miljö).
Från och med juni startade planeringsmöten med Länsstyrelsen i Halland, Kulturmiljö Halland, Region Halland – kulturarv och Hallands
Släktforskarförening i syfte att förbättra skyddet av torplämningar på
kartor där dessa inte finns med idag.
Inom Hembygdsrådet hölls åtta rådsmöten, varav majoriteten ägde
rum via Zoom. En fysisk nätverksträff för alla kulturarvsaktörer
arrangerades i början av september i Kungsbacka. En fysisk höstträff
för alla föreningar arrangerades på Katrinebergs folkhögskola i oktober, med en efterföljande planeringskonferens för hembygdsrådet.
Under våren och hösten producerades tidningen I Halland med
upplaga av 2500 ex. En praktikant från Halmstad högskola
”kultur och samhälle” deltog
under några månader under
hösten samt en Prao-elev från
Vallås skola år 8 under en vecka
i november.
Medlemsantalet sjönk under
året till 19 392 medlemmar.
Sveriges Hembygdsförbund har
genomfört en enkät till landets
hembygdsföreningar och den
säger att i Halland genomförde
föreningarna 594 evenemang
med ca 34 440 besökare under år
2021. Den ideellt arbetade tiden
i Halland beräknas till ca 98 180
timmar.

Rösträttskämpen Frigga Carlbergs
pjäs ”Samma don” var en levande
programpunkt som framfördes
under demokratiutställningens
turné, här i Klara-salen, Halmstad
Stadsbibliotek. Kjell-Åke Rinnarv
och Anette Sundqvist gestaltade
rollerna i denna bearbetning. Foto:
K. Hultin
organisationer, även utanför
länets gränser. ”I Halland” är
en levande medlemstidning för
hembygdsrörelsen i Halland.

Strategi
Den regionala hembygdsverksamheten leds av det halländska hembygdsrådet. Uppgifterna är att vara sammanhållande
organisation för medlemsföreningarna, stödja föreningarna i
frågor som är svåra att klara på
lokal nivå, samt i övrigt arbeta
efter verksamhetsplan och hantera de frågor som hembygdsrådet initierar.

Överenskommelse med
Region Halland
På Falkenbergs Stadsbibliotek
föreläste Eva Bergengren om den
kvinnliga rösträttsrörelsen och
falkenbergsfödda Frigga Carlberg.
Foto: K. Hultin.

Som medlem i Sveriges Hembygdsförbund har Hallands
bildningsförbund ansvar för
utvecklingsstöd till hembygdsrörelsens verksamhet. Dessutom ska Hallands bildningsförbund vara en resurs i arbetet
med stöd till utveckling av övrig
ideell sektor inom kulturarvet.
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Kultur och hälsa
Pandemihantering och artister på Youtube
Under våren filmade vi 12 halvtimmeslånga musikprogram med
totalt 23 av de yrkesverksamma artisterna i vårt utbud. Dessa kunde
erbjudas ett förstärkt arvode som stöd i en besvärlig tid, något som
var väldigt uppskattat. Programmen lades upp på vår youtube-kanal
”Kultur för livet” och har hittills (feb-22) 4308 visningar.

Martin Odd,
utvecklare Kultur och Hälsa

Under hösten genomförde vi en Uppspelsdag där tio program för
2022 presenterades för våra beställare. Enormt gensvar från både
artister och publik att åter kunna genomföra detta arrangemang i livs
levande livet! Som stöd med tanke på pandemin utgick för första
gången ett mindre arvode till de medverkande artisterna. Denna dag
filmades och finns på vår youtube-kanal.
Kanalen, ”Kultur för livet”, som startades 1 april 2020 har i dag
(feb-22) 41 program med totalt över 34.000 visningar.

Överenskommelse med
Region Halland

Hallands bildningsförbund ska
säkerställa fortlevnad och utveckling av överenskommelsen
om regional samverkan gällande
kultur för äldre.

Dessutom ska Hallands bildningsförbund samordna, främja,
utveckla och förmedla kultur
av hög kvalitet till äldreomsorg,
handikappomsorg och föreningsliv.
Komplettering Augusti 2019:
Vi är överens om att utvecklingsarbetet även ska kunna fördelas
till sådant som ryms inom det
bredare begreppet Kultur och
Hälsa.

Vilket program är mest populärt? Jo, ett sittgympa-program gjort
i samverkan med kultur- och hemvårdsförvaltningen i Halmstad.
Överlägsen ledning med 7126 visningar! Vilket kan ses som ett tecken på att vår kanal når den avsedda publiken.
Musikteater på beställning
Från våra beställare av kulturprogram finns ofta önskemål om
program som är ”lite mer”. Sedan 2015 har vi producerat sex sådana program. Det är i form av små minimusikteatrar som har både
berättelse, agerande, dans och musik. Teman som avhandlats är bl
a en dansbanekväll på 40-, 50-tal, minnen från den stora, svenska
radioepoken, kärlekens uttryck nu och då och den stora TV-epoken
från tv:ns barndom och framåt. De sex produktioner som gjorts
har tagits emot med stor förtjusning av publiken och bokats många
hundra gånger. Förutom att glädja publiken har de gett mycket goda
arbetstillfällen för halländska artister.
Den senaste produktionen gjordes efter en idé av vår hembygdskonsulent och som vanligt stod Martin Odd för manus och regi.
Föreställningen Stavbäckaskräddaren handlar om en hemsk mordhistoria från 1800-talets slut som utspelar sig i trakten av Vessigebro.
På scenen förmedlas historien med både allvar, skämt och mycket
musik av Bo Liljedahl och Henrik Murdock. Ett sceniskt möte över
generationerna med två av våra mest bokade artister.
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Nyhetsbrev
För att berätta om vårt arbete med
kultur och hälsa riktat till äldreomsorgen i Halland ger vi med stor
oregelbundenhet ut ett Nyhetsbrev.
Brevet sprids till personal, beslutsfattare, politiker, föreningsliv och
andra intresserade av området. I
2021 års nyhetsbrev finns bl a
en lång intervju med cheferna för
Hemvårdsförvaltningen och Kulturförvaltningen i Halmstad. Chefer
som gång på gång betonar att kultuAnna Lovdal och Axel Croné. Foto: Jens Norén.
ren är av stor vikt i äldreomsorgen.
”Jag brukar säga att äldreomsorgen består av 70 % omvårdnad och sjukvård men också 30 procent som är det
sociala livet, det är där kulturen kommer in. Det är den frivilliga delen med kultur och aktiviteter som gör att
vi får bra betyg. Det är det som är skillnaden mellan bra och dåliga boenden”, säger Sergio Garay Valderrama,
chef för Hemvårdsförvaltningen i Halmstad.
Kultur som stöd för rehabilitering
I Hallands kulturplan för 2021-2024 anger regionen sin vilja att ”ta fram en modell för kulturaktiviteter som
stöd för rehabilitering i Halland.”
Arbetet har bedrivits i en nybildad samverkansgrupp med representanter för Hbf och regionens kultur och
skolförvaltning. Gruppen har bl a tagit del av erfarenheter från Region Jönköpings län som sedan 2014 arbetat med ”Kulturunderstödd rehabilitering” (KUR). KUR är en insats som går ut på att grupper, som står långt
ifrån arbetsmarknaden och varit långtidssjukskrivna för bland annat mild psykisk ohälsa eller smärttillstånd,
erbjuds kulturaktiviteter i grupp. Under tio veckor och vid tjugo tillfällen får de utöva olika kulturformer
under professionell ledning. Jönköping har kunnat rapportera om signifikanta förbättringar för deltagarna, bl a
vad gäller upplevd hälsa och återgång i arbete.
Utvecklingsarbetet av en halländsk modell påbörjades 2019 utifrån ett uppdrag från förvaltningschefen på
Kultur och skola och en av enhetscheferna för Regionkontoret. Sådan modell kunde presenteras i slutet av
2019 och lades i början av 2020 fram för regionens sjukvårdsdirektör. Tanken var att sedan introducera denna
modell för kommunerna och sjukvården och genomföra ett antal pilotgrupper. Pandemin kom i vägen men
trots detta kunde Laholms kommun genomföra en grupp i slutet av 2020. Resultaten
var så lovande att kommunen nu planerar att
starta två nya KUR-grupper första halvåret
2022. Utifrån dessa resultat blir nästa steg
att introducera KUR för samtliga kommuner, politiker, chefer och alla med intresse
för området.
Uppdraget att utprova KUR i Halland har
för Hbf:s del getts till Martin Odd, som
under en första period går in i rollen som
regional samordnare för KUR-satsningen.
Stavbäckaskräddaren. Bo Liljedahl och Henrik Murdock. Foto:
Martin Odd.
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Musikstunder i demensvården

E

fter en seg start på 2021 och inga bokningar, kom det in några bokningar till första veckan i mars och sedan lite fler i månaden. Det
var tydligt att dom boende och personalen var trött på isoleringen
och att det inte hände något på boendet. I April blev det lite lugnare, och i
maj satte bokningarna fart.
Till skillnad från våren 2020. så bokade många spelningar inomhus.

Jörgen Magnusson, musiker

I juni och juli var det många bokningar som genomfördes utomhus. Flera
boenden i Halmstad kommun, som inte bokat så mycket dom senaste
åren, började höra av sig igen om utomhuskonserter. Dessa boenden fortsatte att boka när inomhussäsongen började under hösten och in i vintern.

Restriktioner och isolering verkar ha skapat ett sug efter kulturstunder, en stund att träffas. Kontakten med
aktivitetsombuden på dom olika boenden har också fördjupats. En annan medvetenhet om livets och världens
skörhet har gjort att kvaliteten har höjts under sångstunderna.
I mitten av april gjordes en reklamvideo, utomhus med
våren som tema. Youtube klippet gick ut till aktivitetsombud och chefer på olika boenden och genererade
säkert därigenom flera bokningar. Att lägga ut digitala
sångstunder eller reklam på Youtube, har varit ett bra
sätt att hålla kontakten med beställarna.
Flera bokare i Kungsbacka hörde av sig igen efter
många års paus och där verkar musikstunderna vara
välkomna in i 2022. Falkenbergs kommun har fått
tillbaka sin kulturpott efter något års uppehåll, det har
gjort att många boenden haft råd att boka vid ett flertal
tillfällen. Den enda kommunen därdet syns en nedgång är Varberg.
Totalt genomfördes 153 musikstunder, varav 30 utomhus, år 2021. De fördelades så här mellan kommunerna:
Falkenberg: 66 musikstunder, varav 2 utomhus.
Kungsbacka: 40 musikstunder, varav 6 utomhus
Halmstad: 35 musikstunder, varav 16 utomhus
Varberg:
12 musikstunder, varav 6 utomhus
Laholm:
inga musikstunder
Musikstund vid Slottsparkens äldreboende i Halmstad.
Hylte:
inga musikstunder.
Foto: Kirsi Koste.
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Förmedling av kulturprogram

Å

r 2021 År 2021 började oerhört lugnt, ingen vågade boka några
arrangemang. Under januari månad hade vi inga program, i februari ett genomför program som visades digitalt och i mars 4 st
program, där något var digitalt och ett tidigt, modigt utomhusprogram.
Efter en period med mer avbokning än bokning ökade bokningarna
utomhus och under sommarmånaderna blev det relativ fart på bokandet
igen. Sedan 2020 fanns listor med utomhusspelande artister och de utgör
en egen kategori på hemsidan, för att underlätta för beställarna att lätt
hitta bland våra artister. Både de som kan spela utomhus och de som kan
genomföra digitala bokningar.
När restriktionerna lättade under hösten exploderade bokningarna och
under nov-dec försökte alla få lite efterlängtad kultur. Då var trycket högt
på mail och telefon.

Charlotta Magnusson,
kulturförmedlare

Vi genomförde även en efterlängtad uppspelsdag i början av december. Restriktionerna ändrades en dryg
vecka innan, till att kräva vaccinationsbevis och dessutom var det snöoväder, så av ca 230 bokade kom ca 110
personer. Vi fick också lära oss hantera vaccinationsbevisen. Men dagen blev lyckad och genererade även en
film som finns tillgänglig på vår youtube-sida där de som inte kunde närvara kan se den i efterhand. (Jag har
redan haft flera bokare som har sett filmen och väljer program därefter).
En sak som har varit genomgående är att fler använder telefon när de bokar. Som om de vill ha lite extra
mänsklig kontakt i konstiga tider. Många samtal har även varit från artister som undrar hur det ser ut, om bokningarna kommer igång igen eller från föreningar som undrar hur de ska tänka och agera.
Förändringar i rådande rekommendationer har direkt speglat av sig i form av antingen avbokningar eller bokningar, beroende på restriktion. En följd av de minskade bokningarna har varit att vi har tappat flera av våra
yrkesverksamma artister. De har tvingats att söka andra jobb.
En rädsla var att föreningslivet och pensionärsföreningarna skulle ha svårt att klara sig utan verksamhet. Då
med tanke på nyrekrytering och viljan att driva vidare. Skulle föreningar få svårt att hitta ersättare för eldsjälar
som kanske inte finns kvar eller orkar fortsätta, när möjligheten för möten försvann. Men, utan att ha stöd av
någon statistik, ser det inte ut att vara så stort bortfall som befarat. Mycket tid har lagts på att förklara hur de
går till för nya beställare som tagit kontakt.
Förmedlade bokningar år 2021
Föreningsliv			
213
Kommunal omsorg		
510
Totalt:			723

2019
525
873
1 398
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Teaterverksamhet

Styra Och Ställa
Regi av barnföreställning från fyra år om mötet mellan Christian IV och
Gustav den II Adolf på Halmstad slott. Föreställningen kom att ingå i
Slottsspelet. Repetitioner med Obanteatern på Smedjan Falkenberg och
zoom.

Kostymeriet
Äntligen, efter fyra års sökande, mailande,
uppvaktande och knackande på dörrar - har
bildningsförbundet fått en plats för sin stora
samling kostymer och rekvisita avsedda att
komma länets ideella krafter till del. KostyStyra Och Ställa med Obanteatern.
markivet har växt med minst det dubbla
Foto: Ika Nord
genom ett tillskott i form av ett arv från
Göteborgs Stadsteater.

Ika Nord, teaterkonsulent

Överenskommelse med
Region Halland

Hallands bildningsförbund ska
utgöra en stödfunktion för, i
första hand föreningsdrivna,
scenkonstaktörer i Halland med
fokus på teaterområdet.
Hallands bildningsförbund ska
samverka med andra aktörer
inom scenkonstområdet.

Hallands bildningsförbund ska
aktivt arbeta för att öka sin verksamhet i norra Halland.

En liten del av kostymerna
som hänger i det nya kostymeriet. Foto: Ika Nord.

Flytten gick i månadsskiftet september/oktober från Halmstad slott, där vi fått
husera på nåder utan att behöva betala någon hyra. Den nya adressen är Frögatan
10, en fristående f.d. tvättstuga. Rymlig, ljus, torr och lättillgänglig. Lokalerna
städades ur, och med hjälp av ideella krafter anpassades de med hyllsystem och
organiserandet tog vid. Det har redan kommit de halländska amatörerna till glädje.

St Göran och draken, ur Slottsspelet. Foto: Jonas Gerdle
Slottsspelet – Sensationer på slottet 1619
Intensivt manusarbete i samråd med historikern och akademiledamoten Peter Englund och dramaturgen Birgit Hageby.

Olika stödinsatser
En föreläsningsföreställning gavs Hallarnas Skådespelarlag om kropp-språk och sceniskt arbete med inslag av
interaktiv balett på Emmanuelskyrkan, Halmstad.

Föreställningens yttre form utvecklades för att kunna möta olika scenarier, scenerna anpassandes efter pandemins olika restriktioner.

Koreografi och danscoaching av Teater Gaia, och föreställningen Argusmötet, om kvinnlig rösträtt på Biblioteket, Falkenberg.

Repetitionerna började över zoom och därefter, när restriktionerna
hävdes vilket var fyra veckor före premiären, i verkligheten och på
plats: innergården på Halmstad slott och dess trädgård. Över hundra deltagande. Orkester, sångare,
kör, fäktning, flaggor och hästar.
Medverkande från nästan alla Hallands kommuner. Biljetterna sålde
slut, publik och recensenter var
eniga om att det var en storslagen
upplevelse. Många i ensemblen
uttryckte en önskan om att spela
även nästa sommar och en fruktbar
utvärdering gjordes.

Deltog som adjungerad i styrelsearbetet för Halmstad Folkparks Kulturallians med syfte att rädda Kulturhuset,
en byggnad som svarar mot många akuta behov amatörteaterföreningar i Halland delar.

När hösten var som mörkast bjöds
de medverkande på en biografvisning av den egna föreställningen i
Figarosalen och planerandet inför Skådespelare från daglig verksamhet. Foto: Ika Nord
nästa års spel har kommit igång.
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Besökte teaterföreningen Scendraget, ledde teckenspråks-allsång och visade exempel på olika komiska sceniska uttryck.
Varit rörelseinstruktör och regikonsult för Maskrosteaterns barn- och familjeföreställning Rödluvan och vargen.
Besökt Husknuten (föreningshus för funktionshinderföreningar i Halland) med kroppsspråk och teckenspråk i samband med utställningen Min demokrati.

Det blev många repetitioner på Zoom. Foto Ika
Nord
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Bästa samverkansplatsen

för att säkerställa att hela Region Halland får ta del av Överenskommelsens arbete. För att stärka upp den regionala förankringen ytterligare har kontakter med Länsstyrelsen i Halland upprättats och en person från Länsstyrelsen har adjungerats in i arbetsgruppen.
För att stärka den idéburna förankringen av HÖK har arbete ägnats åt att vara en resurs för idéburna under
pandemin. Pandemins läge och utveckling i Halland har rapporterats regelbundet och idéburnas situation har
särskilt lyfts. Utifrån parternas erfarenheter under pandemin har det arrangerats aktiviteter med konkreta exempel och metoder för föreningsutveckling och smittsäkra arrangemang. Aktiviteterna har också syftat till att
öka kontakten och samarbeten mellan idéburna aktörer.

E

tt av Bästa samverkansplatsens viktigare verktyg för att skapa
samverkan mellan ideella organisationer och mellan idéburen
och offentlig sektor, är den Halländska Överenskommelsen
(HÖK).

Rebecca Nordström, processledare

Överenskommelse med
Region Halland

Hallands bildningsförbund ska
samordna arbetet inom Bästa
samverkansplatsen. Syftet är att
stärka och utveckla samverkan
inom
ideell sektor och mellan ideburen sektor och offentlighet, i
första hand
Region Halland.

Under 2021 har fokus legat på dialogen som verktyg för att stärka så
väl demokratin och den psykiska hälsan i Halland. HÖK har varit en
av tre arrangörer för Demokratistugans besök i Halland. Demokratistugan var en del av regeringens kommitté för uppmärksammandet
av att det är 100 år sedan den lika och allmänna rösträtten infördes i
Sverige.
Under perioden har fem HÖK-konferenser arrangerats: ”RUS slutkonferens: från ord till handling”, ”Föreningars livskraft i en ny tid”,
”Framtidsforum: Så skapar vi smittsäker föreningsverksamhet”,
”#ViMåstePrata: Emma Frans”, samt ”Samverkanskonferens: Starkare än förr”. Syftet med konferenserna har varit att synliggöra områden som skulle gynnas av en högre grad av samverkan och peka ut
områden, metoder och exempel på hur det kan ske.
Vid sidan om konferenserna har tre dialogmöten arrangeras: RUS-remissdialog, dialog om tillväxtstrategin och dialog om införandet av
demokrativillkor. Dokumentation från dialogerna har samlats in och
följts upp. Den idéburna sektorn har fått ett större och uttalat avtryck
i RUS och i tillväxtstrategin än tidigare. Vid dialogen om införandet
av demokrativillkor formulerades ett gemensamt yttrande som skickades till regionstyrelsen.
Processledaren för Bästa samverkansplatsen har deltagit i flera nationella, regionala och lokala sammanhang som handlat om samverkan,
demokratiutveckling i Sverige och idéburna aktörers förutsättningar.
Strategiskt arbete
Under året presenterades en kartläggning som visade på att det fanns
en övergripande kännedom av HÖK inom Region Halland. Samma
kartläggning visade att det fanns en skild syn på samverkan inom
regionen, beroende på vilken del av organisationen som undersöktes.
Slutsatsen från kartläggningen är att Överenskommelsen behöver
stärka upp sina kontakter med Region Hallands hälso- och sjukvård
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Ytterligare bilder från verksamheten
Sensationer på Slottet - repetitioner och final.
Foton: Jonas Gerdle och Ika Nord

Några bilder från utställningen
Hallands starka kvinnor

Fängslad Hilma Hofstedt. Teckning: Dick Holst

Rösträttsmärke.

Demonstration för rösträtt.
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SLUTORD

N

är vi nu lägger verksamhetsåret 2021 bakom oss kan vi konstatera att folkbildningen är relevant. Det
ligger något evigt aktuellt och relevant i organiserade möten människor emellan. Pandemin har på ett
smärtsamt sätt visat oss vad det innebär för individer och samhällen när människor håller avstånd till
varandra. Både människor och samhälle mår bättre när vi kan mötas. Vi har gjort vad vi kunnat för att lindra
pandemins negativa effekter och folkbildningens stora aktörer, studieförbund och folkhögskolor, har betytt oerhört mycket för att lindra skadeverkningarna av pandemin och de restriktioner den framtvingat.
Demokratin gavs stor plats under 2021. För folkbildningen är varje år ett demokratiår. Det är kanske tydligare
än på länge att demokrati kräver mer än rätt för människor att delta i parlamentariska val. Demokrati förutsätter
människor som kan, vill och får agera efter demokratiska principer. Demokrati förutsätter förtroendefulla möten människor emellan. Idag, när detta skrivs, känns det som att demokratin är hotad både utifrån och inifrån.
Vår uppgift som främjare av folkbildning i Halland känns därför viktigare än någonsin. Vi är stolta över det vi
åstadkommit under det gångna året och vi känner oss både rustade och synnerligen motiverade att möta nuvarande och kommande utmaningar.
Vi vill tacka Region Halland, organisationer, föreningar och kulturarbetare/konstnärer för det förtroendefulla
samarbete som på olika sätt fortgått under verksamhetsåret. Styrelsen riktar också ett varmt tack till våra anställda som med såväl kompetens som stort engagemang tagit sig an sina uppgifter.
Med förhoppning om ännu ett år där vi genom folkbildnings- och kulturfrämjande arbete kan bidra till utveckling av såväl individer som samhälle lämnar vi över denna berättelse till årsmötet.
Signerat av styrelsen mars 2022
Anna-Karin Sjöström			

Björn Johansson			

Bo Westman

Charlotta Magnusson			

Joachim Lindqvist			

Kristina Hallén Flaa

Peter Carlsson				Sandra Hidgård			Sven-Anders Svensson

Omslagsbild: Dick Holst
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Bilaga 2

Ombudsförteckning Årsmöte 28 april 2022

14 av 50 ombud närvarande, samt 7 av de personer som utgörs av styrelse och
revisorer. Totalt 21 röstberättigade mötesdeltagare.
Dessutom deltar 2 icke röstberättigade personer.

Utsedda ombud
ABF - 7 ombud
Bilda - 2 ombud
Folkuniversitetet - 3 ombud
Hembygdsrådet - 1 ombud
Ibn Rushd – 2 ombud
Katrinebergs fhsk - 1 ombud
Kultur i Halland - 1 ombud
Kulturens bildningsverksamhet - 2 ombud
Löftadalens fhsk - 1 ombud
Nanna Nilsson
Medborgarskolan - 5 ombud
Sara Camring
NBV - 6 ombud
Anders Lindecrantz
Rickard Lindlöf
Magnhild Andreasen
Jonas Bengtsson
Anneli Erikson
SENSUS - 4 ombud
RF-SISU Halland - 1 ombud
Linus Engdahl
Stiftelsen Hallands länsmuséer - 1 ombud
Per-Yngve Bengtsson
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Bilaga 2
Studiefrämjandet - 6 ombud
Margaretha Stamborn
Roland Alexandersson
Yvonne Johansson
Barbro Göteson
SV - 7 ombud
Niclas Erlandsson
Carolin Andersson
Kastriot Morina
Elisabet Heide
Lillemor Ekman
Kristina Svahn
Styrelsen

Joachim Lindqvist, Ordförande
Anna-Karin Sjöström, Vice ordf
Peter Carlsson
Björn Johansson
Bo Westman
Kristina Hallén Flaa
Sandra Hidgård
Sven-Anders Svensson
Charlotta Magnusson

Ersättare

Gustaf Kristenson

Revisorer

Jan Johansson
Henrik Ahlgren, Baker Tilly Falkenberg

Övriga närvarande
Valberedning

Gunbritt Lindmark
Charlotte Olesen Rosén
Barbro Göteson

Föreslagen mötesordförande
Ronny Löfquist
Föreslagna och tillträdande styrelseledamöter o ersättare
Personal
Bildningskonsulent

Björn Lind
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Ekonomisk berättelse,
samt revisorernas
berättelse för år 2021
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Resultaträkning 2021-01-01 - 2021-12-31

Hallands bildningsförbund

Organisationsnummer 849000-1891
Hallands bildningsförbund har som ändamål att vara folkbildningens intresseorganisation i Halland och
skall såsom detta främja folkbildningsarbete genom omvärldsanalys, kommunikation och samverkan,
samt i övrigt verka på det sätt som medlemmarna beslutar.
Kopplat till det ändamålet har bildningsförbundet ytterligare tre roller.

Bildningsförbundet fungerar som studieförbundens regionala branschorganisation och ansvarar för samverkan mellan studieförbunden på såväl regional som lokal nivå.
Genom Halländska hembygdsrådet är bildningsförbundet länsorganisation för hembygdsrörelsen och
medlem i Sveriges Hembygdsförbund samt svarar som detta för service till länets hembygdsföreningar.

Enligt överenskommelse med Region Halland verkar bildningsförbundet som regional kulturaktör med
uppdrag kring scenkonst, kultur och hälsa, kulturarv, samt samverkan inom ideell sektor och mellan ideell sektor och offentlighet.
Bildningsförbundets verksamhet finansieras huvudsakligen via anslag från Region Halland.
Kommentarer till bokslutet
Tack vare en stabil ekonomi vid årets ingång har vi kunnat lägga
resurser på olika åtgärder för att anpassa verksamheten till de nya
förutsättningar som rått. Restriktionerna, som varit nödvändiga på
grund av pandemin, har gjort mycket av den ordinarie verksamheten omöjlig att genomföra. Vi har istället kunna anpassa verksamheten bl a genom att underlätta för frilansande artister och
hembygdsföreningar. Vi har gjort flera inspelningar av kulturprogram. Program som gjorts tillgängliga att se via webben. För artisterna har detta inneburit att de fått arvoderade jobb i en tid när
nästa alla publika arrangemang ställts in. Hembygdsföreningarna
har fått tillgång till teaterföreställningar som de kunnat använda
för att få familjer att hitta till hembygdsgårdar under en tid när så
många andra aktiviteter ställts in.

			
Föreningens intäkter				
2021 Budget 2021
2020
Medlemsavgifter 		
Not 1		
249 849
326 000
341 784
Bidrag 			
Not 2		
7 740 770
7 000 000
6 246 496
Nettoomsättning 		
Not 3		
2 404 914
3 390 000
1 808 416
Övriga rörelseintäkter
Not 4		
40 548		
0		
13
Summa intäkter			
10 436 081
10 716 000
8 396 709
			
Föreningens kostnader			
Produktionskostnader 			
-4 361 156
-4 613 000
-2 478 543
Gemensamma kostnader 			
-850 774
-700 000
- 900 109
Personalkostnader 				
-5 221 893
-4 991 000
-4 819 829
Avskrivn. inventarier 					
0		
0		
0
Summa kostnader 		
Not 5
-10 433 823
-10 304 000
-8 198 481
			
Rörelseresultat				
2 258
412 000
198 228
			
Finansiella poster
		
Resultat från övriga
finansiella anl.tillg 		
Not 6		
5 456
4 000
2 176
Räntekostnader 		
Not 7		
-290
-2 000		
10
			
Summa finansiella poster			
5 166
2 000
2 186
			
Resultat efter finansiella poster		
7 424
414 000
200 414
			
Interimsposter 		
Not 8		
0
-245 000		
0
			

Årets resultat 				
			

7 424

169 000

		

200 414

Maria Olsson, ekonom

Sommarens föreställning av Sensationer på Slottet kunde genomföras utomhus under juli månad på Halmstad slott. Dessutom med en så stark publiktillströmning att vi
sålde slut på i stort sett alla biljetter. Därför blev inte bara det konstnärliga utan även det ekonomiska
utfallet gott.

Att äldreboenden och föreningslivet hållt stängt stora delar av året har påverkat vår omsättning betydligt,
eftersom antalet bokningar minskat. Men för resultatet har detta spelat liten roll eftersom vår förmedling
i stort sett är ett nollsummespel.
Vi har fortsatt stabil ekonomi och är väl rustade att möta de utmaningar som vi vet väntar oss under
kommande år.
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Balansräkning 2021-12-31			

			
TILLGÅNGAR							2021-12-31
Anläggningstillgångar			
Andra långsiktiga värdepappersinnehav
Not 9		
765 530
Summa anläggningstillgångar				
765 530
			
Omsättningstillgångar			
			
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar						
825 559
Övriga fordringar 				
Not 10		
12 031
Förutbet kostn och upplupna intäkter
Not 11		
7 372
Summa kortfristiga fordringar				
844 962
			
Kassa och bank			
Kassa och bank 				
Not 12		
2 752 277
Summa kassa och bank					
2 752 277
			
Summa omsättningstillgångar				
3 597 239

Noter och redovisningsprinciper			
2020-12-31
765 820
765 820

180 561
47 226
16 000
243 787
3 489 548
3 489 548
3 733 335

SUMMA TILLGÅNGAR					
4 362 769
4 499 155
			
EGET KAPITAL OCH SKULDER						
Eget kapital			
Eget kapital vid räkenskapsårets början			
2 921 731
2 721 317
Insättningar och uttag under året					
0		
0
Årets resultat							
7 424
200 414
Summa Eget kapital 				
Not 13		
2 929 155
2 921 731
			
Kortfristiga skulder 		
Förskott från kunder						
11 820
13 060
Leverantörsskulder						
68 096
87 348
Skatteskulder							
0
7 889
Övriga skulder 				
Not 14		
209 147
156 142
Upplupna kostn och förutbetalda intäkter Not 15		
1 144 551
1 312 985
Summa kortfristiga skulder					
1 433 614
1 577 424
			
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			
4 362 769
4 499 155
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Allmänna redovisningsprinciper			
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med BFNAR 2017:3.			
Beloppen i årsbokslutet anges i hela kronor.			
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.			
Från 2017 avskrivs enskilda inventarier, med inköpsvärde under ett halvt prisbasbelopp, omedelbart.		
Not 1: Medlemsavgifter
2021
Budget 2021
2020
Medlemsorganisationer
16 000
16 000
16 000
Hembygdsföreningar		
233 849
310 000
325 784
Summa			
249 849
326 000
341 784
			
			
Not 2: Bidrag
Regionanslaget består av 6 500 000kr för 2021, samt 403 771kr som överförts från 2020 för subventionerade
program som inte användes.			
				
2021
Budget 2021
2020
Regionanslag			
6 903 771
6 300 000
5 996 229
Regionanslag RS				
200 000
Projektbidrag -Region Halland 436 233			
38 767
Övriga projektbidrag		
350 766
450 000
161 500
Erhållna bidrag		
50 000
50 000
50 000
Summa			
7 740 770
7 000 000
6 246 496
						
Not 3: Nettoomsättning
2021
Budget 2021
2020
Biljettintäkter			
249 979		
Arrangörsavgifter		
1 952 301
2 358 000
1 549 556
Arrangörsavgifter resor
87 821			
72 880
Intäkt resor							
480
Hyror - lokaler			
3 959			
11 632
Intäkter logi							
1 412
Prenumerationsintäkter
84 197
90 000
94 790
Bokintäkter			
600			
2 310
Intäkter städ o renhållning
651			
2 570
Intäkter porto							
2 736
Försäljning mat		
5 207		
Övriga intäkter		
20 000			
67 650
Försäljning material						
2 400
Övriga intäkter		
199
15 000
Summa			
2 404 914
2 463 000
1 808 416
			
Not 4: Övriga rörelseintäkter
2021
Budget 2021
2020
Statliga anslag löner		
40 542		
Öresutjämning			
6			
13
Summa			
40 548		
0
13
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Not 5: Kostnaderna fördelar sig på följande verksamheter:			
						
2021 Budget 2021
2020
Administration 		
Not 16		
-2 134 134 -2 030 000
-1 895 407
Kulturverksamhet 		
Not 17		
-1 604 912 -1 738 000
-1 403 491
Teaterverksamhet 		
Not 18		
-1 500 378 -1 360 000
-837 681
Hembygdsverksamhet
Not 19		
-1 291 919 -1 325 000
-1 250 249
Kultur och social hållbarhet Not 20		
-2 327 321 -2 370 000
-1 753 788
När orden tar slut 		
Not 21		
-598 788
-640 000
-596 025
Samverkansplatsen 		
Not 22		
-457 348
-526 000
-410 274
Projektverksamhet 		
Not 23		
-519 023
-315 000
-51 566
Summa					
-10 433 823 -10 304 000
-8 198 481
			
Not 6: Resultat från övriga finansiella anl.tillg
2021 Budget 2021
2020
Aktier: Swedbank AK A			
5 456
4 000
Swedbank Robur, Penningmarknadsfond MEGA				
2 176
Summa					
5 456
4 000
2 176
			
Not 7: Räntekostnader			
2021 Budget 2021
2020
Skatteverket										
10
Värdereglering, Penningmarknadsfond
-290
-2 000
Summa					
-290
-2 000		
10
			
Not 8: Interimsposter				
2021 Budget 2021
2020
Reservationer från föregående år				
245 000
Summa						
0
245 000		
0
			
Not 9: Andra långsiktiga värdepappersinnehav			
Enligt lägsta värdesprincipen har Swedbank Robur Fonder värderats till marknadsvärdet			
och Swedbank AK A värderats till anskaffningsvärdet. 			
Marknadsvärdet på Swedbank AK A är 68 287,50kr.			
						
2021 Anskaffningsvärde 2020
Swedbank AK A				
32 045
32 045
32 045
Swedbank Robur Fonder AB
Penningmarknadsfond			
733 485
814 297
733 775
Summa					
765 530
846 342
765 820
			
Not 10: Övr kortfristiga fordringar		
2021			
2020
Upplupna kundintäkter				
0			
6 000
Övriga kortfristiga fordringar			
2 981
Avräkning särskild löneskatt			
16 939			
41 226
Skatteskulder					
-7 889
Summa					
12 031			
47 226
			
Not 11: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
						
2021			
2020
Upplupna kundintäkter			
7 372
Övriga kortfristiga fordringar							
16 000
Summa					
7 372			
16 000
			
Not 12: Kassa och bank			
2021			
2020
Kassa						
8 139			
8 139
Bankkonto					
1 660 060			
2 397 331
Placeringskonto				
1 084 078			
1 084 078
Summa					
2 752 277			
3 489 548
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Not 13: Förändring av eget kapital 2021			
2020
Balanserat resultat		
2 921 731			
2 721 317
Årets resultat			
7 424			
200 414
Summa			
2 929 155			
2 921 731
						
Not 14: Övriga skulder
2021			
2020
Personalskatt			
114 322			
94 446
Skuld sociala avgifter		
94 825
Övriga skulder							
61 696
Summa			
209 147			
156 142
						
Not 15: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
				
2021			
2020
Löneskuld			
22 122			
26 386
Semesterlöneskuld		
576 845			
589 888
Skuld sociala avgifter						
103 811
Övriga skulder			
11 250
Förskottsinbetalningar
regionbidrag subv						
403 771
Förskottsinbetalningar
Demokrati 100 år						
25 613
Förskottsinbetalningar
Produktion subv progr.					
95 620
Förskottsinbetalningar
regionala			
250 000		
Förskottsinbetalningar övriga 176 888		
Upplupna kostnader artister
91 321		
67 896
Övriga förutbetalda intäkter
16 125		
Summa			
1 144 551			
1 312 985
						
Not 16: Administration
2021 Budget 2021
2020
Bildningskonsulent		
-857 335
-800 000
-776 105
Ekonomi o Redovisning
-505 270
-500 000
-458 775
Kontor				
-518 526
-540 000
-536 015
Förvaltning			
-57 176
-60 000
-49 429
Folkbildningsfrämjande
-93 824
-30 000
-750
Gemens.pers.kostnader
-102 004
-100 000
-74 333
Summa			
-2 134 134
-2 030 000 -1 895 407
						
Not 17: Kulturförmedling
2021 Budget 2021
2020
Kulturförmedlare		
-544 814
-515 000
-514 614
Förmedlade artister		
-1 060 098
-1 200 000
-888 877
IT-stöd						
-20 000
Arrangörsträff					
-3 000
Summa			
-1 604 912 -1 738 000
-1 403 491
						
Not 18: Teaterverksamhet
2021 Budget 2021
2020
Teaterkonsulent		
-644 949
-660 000
-708 550
Teknikpool							
-8 499
Verksamhet			
-390
-100 000
-3 000
Kungamötet			
-845 745
-600 000
-111 990
Kostymförråd			
-9 293			
-5 642
Summa			
-1 500 378
-1 360 000
-837 681
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Not 19: Hembygdsverksamhet		
2021
Budget 2021
2020
Hembygdskonsulent				
-773 611
-750 000
-699 278
Medlemsavgifter				
-171 434
-250 000
-263 972
Förtroendevalda				
-17 995
-30 000
-13 984
Riksstämma					
-7 950		
I Halland					
-58 981
-70 000
-67 437
Utbildning Hembygd				
-16 351			
-4 326
Finska krigsbarn								
-43 311
Demokrati 100 år				
-94 802
-25 000
-74 388
Mot okända mål								
-66 148
Riksstämman i Halland			
-6 347			
-67
Sommarprogram				
-144 449			
-17 338
Verksamhet							
-200 000
Summa					
-1 291 919
-1 325 000
-1 250 249
						
Not 20: Kultur och social hållbarhet		
2021
Budget 2021
2020
Utvecklare					
-515 479
-650 000
-593 017
Uppspelsdag					
-71 321
-25 000
-11 750
Katalog					
-17 605
-15 000
-16 062
Kulturarbetare					
-16 532
-20 000
-16 987
Subventionerade program			
-1 251 768
-1 500 000
-967 759
REKO gruppen							
-10 000
Produktion subventionerade program
-52 693
-50 000
-4 380
Filminspelning					
-26 412
-100 000
-143 834
Stödprogram					
-367 762		
KUR						
-7 750		
Summa					
-2 327 321
-2 370 000
-1 753 788
						
Not 21: När orden tar slut			
2021
Budget 2021
2020
Musiker					
-598 788
-640 000
-580 320
Allsångsskiva									
-15 706
Summa					
-598 788
-640 000
-596 025
						
Not 22: Bästa samverkansplatsen		
2021
Budget 2021
2020
Processledare					
-441 461
-476 000
-402 563
Arbetsgruppen				
-1 152
-5 000
-2 688
Konferens					
-13 713		
-4 000
Kommunikation				
-1 023
-5 000
-1 023
Verksamhet							
-40 000
Summa					
-457 348
-526 000
-410 274
						
Not 23: Projektverksamhet			
2021
Budget 2021
2020
Vetenskapskonserter				
-54 822		
0
-48 533
Finska krigsbarn film				
-464 202
-315 000
-3 033
Summa					
-519 023
-315 000
-51 566

Signerat digitalt av styrelsen mars 2022
Anna-Karin Sjöström			

Björn Johansson			

Bo Westman

Charlotta Magnusson			

Joachim Lindqvist			

Kristina Hallén Flaa

Peter Carlsson				

Sandra Hidgård			

Sven-Anders Svensson
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Omslagsbild: Dick Holst
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Långsiktig
verksamhetsplan
för åren 2023-2025
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LÅNGSIKTIG PLAN FÖR VERKSAMHETEN ÅREN 2023 - 2025
Våra uppdragsgivare

Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverksansorganisation och studieförbundens branschorganisation i Hallands län. Dessutom är bildningsförbundet, genom Halländska hembygdsrådet, länsorganisation för hembygdsrörelsen och medlem i Sveriges
Hembygdsförbund.
Förbundet verkar som regional kultur- och folkbildningsfrämjande aktör på uppdrag av
Region Halland.

Pandemiåren 2020 och 2021 har inte föranlett oss att justera våra strävanden. Snarare har
de erfarenheterna stärkt vår övertygelse om betydelsen av goda villkor för folkbildningen
och idéburet föreningsliv.

Opinionsbildning och kommunikation för folkbildning

Vision
I Halland har såväl politiker och ansvariga tjänstemän i region och kommuner som allmänheten uppfattningen att folkbildningen är en förutsättning för ett gott samhälle och det är
en allmän uppfattning bland invånarna att det är rätt att med skattemedel ge folkbildningens aktörer goda villkor att verka.
Strategi
Förbundet ska genom olika former av opinionsbildning verka för att de halländska kommunerna och Region Halland ger förbundets medlemmar goda verksamhetsvillkor.

Samverkan mellan folkbildningens aktörer

Vision
Hallands bildningsförbund är den naturliga plattformen för samverkan mellan studieförbund, folkhögskolor och andra aktörer inom folkbildningens område. Förbundet är en
framgångsrik företrädare för folkbildningens intressen i Halland.

Strategi
Förbundet ansvarar för att studieförbundens behov av samråd på lokal och regional nivå
ska kunna lösas. Konferenser och andra aktiviteter arrangeras för att behandla frågor som
är aktuella för studieförbunden. Förbundet ska initiera samarbeten mellan länets olika
aktörer inom folkbildning.
Folkbildningens framtidsfrågor ska hållas levande genom aktiva insatser.
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Hembygdsverksamhet

Vision
Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt
synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande
former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.
I det regionala samarbetet initieras utbildningar, konferenser och andra verksamheter
som stödjer lokala verksamheter och stimulerar till utveckling. Hållbar utveckling är en
ledstjärna för den halländska hembygdsrörelsens arbete. Den regionala verksamheten
präglas av stor öppenhet mot skolan och andra organisationer, även utanför länets gränser. ”I Halland” är en levande medlemstidning för hembygdsrörelsen i Halland.

Strategi
Den regionala hembygdsverksamheten leds av det halländska hembygdsrådet. Uppgifterna är att vara sammanhållande organisation för medlemsföreningarna, stödja föreningarna i frågor som är svåra att klara på lokal nivå, samt i övrigt arbeta efter verksamhetsplan
och hantera de frågor som hembygdsrådet initierar.

Uppdrag från Region Halland

Vision
Förbundet är en etablerad aktör av central betydelse för det halländska kulturlivet.
Förbundets verksamhet präglas av beredskap för att kunna initiera och åta sig projektägarskap inom områden med direkt eller indirekt anknytning till folkbildningen. Genom sin
uppdragsverksamhet befäster bildningsförbundet folkbildningens roll i en framsynt halländsk kulturpolitik.
Strategi
Med lyhördhet för uppdragsgivares målsättningar och tydlig förankring i den halländska
folkbildningen är bildningsförbundet öppna för att utveckla sin roll som regional kuturaktör. De uppdrag som bildningsförbundet åtar sig ges samma tyngd och betydelse som
övrigt arbete för och med folkbildningen.
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Årsmöte 2022-04-28

§ 10 Förslag till arvoden
Valberedningen föreslår arvoden enligt följande:
Ordförande

6 000 kronor per år

Vice ordförande

3 000 kronor per år

Lekmannarevisor

2 600 kronor per år (sammanslagning av
generellt arvode och arvode för
siffergranskning)
300 kronor per sammanträde, alternativt
ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Styrelsens ledamöter och
ersättare
Valberedningens ledamöter

300 kronor per sammanträde, alternativt
ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Halländska hembygdsrådets
ordförande

300 kronor per sammanträde med
hembygdsrådet och vid nätverksträffar,
alternativt ersättning för förlorad
arbetsförtjänst

Reseersättning till
förtroendevalda

Faktiska resekostnader ersätts,
alternativt 18:50 kr/mil vid resa med egen
bil.

Generellt gäller att ersättningar inte utbetalas till de av våra förtroendevalda vars
uppdrag ingår i deras ordinarie tjänst/arbete.
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 27 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 27 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 27 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 27 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 27 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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