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Studiefrämjandet

• Studiefrämjandets profil är natur, djur, miljö och 
kultur. 

• Studiefrämjandet är politiskt och religiöst obundet. 

• För vår verksamhet har vi vissa ramar

1. Vi kan bedriva verksamheten själva eller i 
samarbete med andra.

2. Vi har vissa former som vi kan bedriva 
verksamheten i.

3. Vi har vissa formella krav kring dokumentation. 



Riksdagens mål för 
folkbildningspolitiken

• ”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans 
med andra öka sin kunskap och bildning för 
personlig utveckling och delaktighet i samhället.”



Syftet med 
statens stöd 
till 
folkbildningen 
är att 

• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och 
utveckla demokratin, 

• 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 utjämna utbildningsklyftor och höja 
bildnings- och utbildningsnivån i samhället, 

• bidra till att bredda intresset för och öka 
delaktigheten i kulturlivet.



Studiefrämjandets medlemsorganisationer



Studiefrämjandets roll 
gentemot 
medlemsorganisationer

• Aktivt samverka kring, och bidra till, föreningens 
folkbildande verksamhet.

• Bidra till föreningens utveckling: ledarutveckling, 
föreningsutbildningar, föreningsdemokrati

• Göra detta med den statsbidragsberättigade 
folkbildningen som grund

− Studiecirkel, kulturprogram, annan folkbildning

− Utbildade ledare

− Gemensam planering och samverkan
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Föreläsning 
som tack!

Tankar, känslor och 
personlighet- Sophie Schelin

TISDAG 15 NOVEMBER KL. 18.30 - 20.30
Vad säger forskningen om hundens 
förmågor, dess tankar och vad känner
den? Har hundar personlighet och hur 
vet man det? Föreläsningen sker online 
via Teams.



Instruktörspepp 2020-21

Startskottet gick den 9 dec 2020 och 
föreläsare var Maria Brandel

Tre digitala träffar med olika teman

Första träffen var det 1500 deltagare

Det fanns material som man kunde jobba med 
mellan träffarna



Eva- Marie Wergård
Vi vill- vi kan våren 2022

• Vad folk tog med sig:

• Att hjälpa föraren att coacha sig själv.

• Att gå kurs och tävla är lite likt - en blir nervös.

• Hur viktig hjärnan är och att din attityd är allt. 

• Flera bra tips som nu skall omsättas i praktiken.

• Stockholm skickade ut en enkät och fick 5 av 5 möjliga



Bli den 
bästa 
ledaren!

Ledarutvecklings steg 1-3

Styrelseutbildning

Effektivare möten

Hålla årsmöte digitalt

Årshjulet

Feedback som hjärnan gillar- Ons 9 nov kl 18.30



Mer för 
föreningen!

• Ny kassörsutbildning på gång

• Motivera ideella- Studieplan

• SBK

• Utbildning i värdegrunden

• Ledarutveckling 1 med hundinriktning

• Dalarna SFR SBK coach= 10 
föreningsutbildningar



Hur kan vi 
samarbeta framåt?

Grupparbete!


