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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
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 17 april på Fornby Folkhögskola. I samband med
årsmötet genomfördes ett seminarium om etik i folkbildningen. Eva Ekengren
från Folkbildningsförbundets Etikdelegation medverkade och ett fyrtiotal
medarbetare från studieförbunden deltog.

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. Ett studiematerial om klimat- och
energifrågor för lokala politiker har tagits fram - ”Besluta klimatsmart”. Bildningsförbundet
fick under hösten ett uppdrag att bjuda in sig till dalakommunernas
fullmäktigesammanträden för att där inspirera ledamöterna att öka sina kunskaper i
klimat och energifrågor. Uppdraget genomförs under 2014.
Folkbildning som redskap för energiomställning.
2013 var det första genomförande året för projektet som Energimyndigheten beviljat
medel till. Med hjälp av de 600 000 kr från Energimyndigheten utvecklar vi nya
verksamheter och når fler. Målet är att under de två projektåren genomföra minst 300
folkbildningsaktiviteter och nå minst 3 000 deltagare. Vår förhoppning är att aktiviteterna
skall inspirera minst 1 000 personer att vilja agera som förebilder. I projektet jobbar vi
med vår befintliga organisation och vi genomför många små aktiviteter, på många platser,
för många olika grupper. I styrgruppen för projektet ingår Karin Örjes, Jan Ekebjär och
Anna Bergkvist.
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 2013 har bildningsförbundet medverkat vid en träff i Älvdalen där samspelet mellan
kommunen och studieförbunden diskuterats. Diskussionen har dokumenterats och skall
utformas till ett informationsmaterial som tydliggör hur kommuner och studieförbund kan
samarbeta. Samtal har också förts med företrädare för Hedemora kommun, som sänkte
bidragen 2013. Samtalet resulterade i att bidraget återställdes 2014.
Läsfrämjande
Planering för ett gemensamt projekt för läsfrämjande har påbörjats under året. Ansökan
formuleras under våren 2014.
Nätverk för psykisk hälsa
Dalarnas Bildningsförbund stödjer Nätverket för psykisk ohälsa där RSMH och
Schizofreniförbundet samverkar genom att sköta ekonomiadministrationen.
Styrelsen i april 2014

