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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Bildningsförbundets uppgift är att skapa samverkan mellan de olika folkbildningsaktörerna i länet, och
bedriva opinionsbildning för folkbildning och kultur. Dalarnas Bildningsförbund har ingen egen
administration eller verkställande organisation. Den verksamhet som bedrivs i Dalarnas
Bildningsförbund genomförs av personal eller förtroendevalda i våra medlemsorganisationer. Vi är stolta
över de insatser vi kan göra genom ett gott samarbete mellan bildnings- och kulturorganisationerna i
Dalarna.
Medlemmar
Dalarnas Bildningsförbunds medlemmar är:
ABF
Arbetarnas Bildningsförbund
Bilda
Studieförbundet Bilda
FU
Folkuniversitetet
Mbsk
Studieförbundet Medborgarskolan
NBV
Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet
Sensus
Sensus studieförbund
Sfr
Studiefrämjandet
SV
Studieförbundet Vuxenskolan
IR
Ibn Rushd

Brunnsviks folkhögskola
Fornby folkhögskola
Leksands folkhögskola
Malungs folkhögskola
Mora folkhögskola
Sjöviks folkhögskola
Västanviks folkhögskola
Dalarnas Museum
Länsbibliotek Dalarna

Styrelsen har under året haft följande sammansättning
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Karin Örjes,
Anna Bergkvist,
John Staffas
Mats Hallsten
Carina Fridell
Ganime Stålenhag
Jan Ekebjär
Tommy Persson
Mohamed Ameziane
Per Erik Kaj
Maria Törnfeldt

SV
ABF
Studieförbundet Bilda
Folkuniversitetet
Medborgarskolan
NBV
Studiefrämjandet
Sensus
Ibn Rushd
Fornby folkhögskola
Länsbibliotek Dalarna

Ersättare:

Anna Lena Knight,
Stina Rajalahti,
Tina Prestberg
Gösta Johansson
Fredrik Månsson
Gunilla Kolm

SV
ABF
Folkuniversitetet
NBV
Sensus
Västanviks Folkhögskola

Revisorer
Ordinarie
Ersättare

Lennart Palm, Avesta, Lars Holmbom, Borlänge
Leo Persson, Idre

Årsmötet

Årsmötet genomfördes den 15 maj på Fornby Folkhögskola. I samband med
årsmötet genomfördes en workshop ” Så synliggörvi folkbildning”.
Folkbildningsförbundets generalsekreterare Annelie Roswall Ljunggren
medverkade.

Verksamheten
Energiintelligent Dalarna
Inom ramen för Länsstyrelsens arbete med Energiintelligent Dalarna har
Bildningsförbundet medverkat i både styrgrupp och referensgruppens och varit
medarrangör till det årliga energiseminariet.
Folkbildning som del av energi och klimatstrategi
2014 slutförde vi projektet vi beviljats medel till från Energimyndigheten. Vi har utvecklat
vårt samarbete mellan studieförbunden och de aktörer som är verksamma inom nätverket
"Energiintelligent Dalarna". Folkbildningen har fått en strategisk roll i det fortsatt arbetet
och flera viktiga uppdrag i genomförandet av länets energi- och klimatstrategi.
Under de två projektåren har vi genomfört 344 folkbildningsaktiviteter. Vi har
sammantaget nått 5 293 deltagare som fått får kunskaper om hur de kan bidra i det
gemensamma energi- och klimatarbetet genom att göra klimatsmarta val. Av dessa anger
1 714 ( 32%) att de vill bli förebilder för att påverka fler att göra insatser som minskar
koldioxidutsläppen.

Föreningen social ekonomi i Dalarna
Bildningsförbundet är medlem i ”Föreningen social ekonomi i Dalarna” Arbetet där
handlar om att förtydliga den sociala ekonomins roll i lokal- och regional utveckling.
Karin Örjes är DBFs representant i styrelsen.
Samverkan med kommuner och landsting
Under 2014 har bildningsförbundet fört samtal med Ludvika kommun angående
förtydliganden av hur de önskar att studieförbunden redovisar sina mål och sin
måluppfyllelse samt medverkat vid en träff med Malung-Sälens kommun där samarbetet
mellan kommunen och studieförbunden diskuterades.
Läsfrämjande
En ansökan om läsfrämjande projekt har beviljats av Kulturrådet. Länsbibliotek Dalarna är
projektägare.
Nätverk för psykisk hälsa
Dalarnas Bildningsförbund stödjer Nätverket för psykisk ohälsa där RSMH och
Schizofreniförbundet samverkar genom att sköta ekonomiadministrationen.
Styrelsen i april 2015

