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Det är inte bara kul och givande att lära sig 
något nytt, det är förstås också viktigt för 
föreningens utveckling och verksamhet. 

De utbildningar Folkets Hus och Parker 
erbjuder 2017 är formade utifrån den 
återkoppling vi har fått från medlemmar 
och tidigare deltagare. Till exempel har 
vi utökat möjligheten att skräddarsy en 
utbildning för den egna orten. Nu går det att 
inkludera och kombinera innehåll från flera 
olika utbildningar. 

Flera av utbildningarna hålls i Stockholm 
då många har uttryckt att det ofta är 
enklare att resa till Stockholm än till andra 
orter. Vi genomför också stora möten 
och utbildningar på olika platser runt 
om i landet: I år hålls Kulturdagarna i 
Sandviken, Filmdagarna i Helsingborg och 
arrangörsträffar genomförs i Östersund, 
Skoghall och Huskvarna.

En röd tråd som följer med från förra 
året är processen att ta fram ett nytt 
visionsprogram. I sann folkrörelseanda 
växer idéerna om en ny vision fram i samtal 
och möten som spänner över hela vår 
rörelse.

Vi ser fram emot att lära nytt tillsammans!

Calle Nathanson
vd Folkets Hus och Parker

utbildningar OCH möten 2017
FOLKETS HUS OCH PARKERS
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INFÖR UTBILDNINGEN   
ANMÄLAN  Görs på hemsidan: www.folketshusochparker.se/utbildningar17

KOSTNAD  Tvådagarsutbildningar kostar 1000 kronor per person. 
Kommer fler från en förening betalar tillkommande deltagare 500 kronor. 
Vissa avvikelser kan förekomma.

MAT  Vi vill värna om miljön och kommer att servera klimatsmarta, 
ekologiska och rättvisemärkta måltider i största möjliga utsträckning.
Eventuella kostavvikelser lämnas vid anmälan.

LOGI  Ingår i våra tvådagarsutbildningar. 

RESOR  Bokas och bekostas av deltagarna själva.

EFTER UTBILDNINGEN/MÖTET skickas en enkät ut till deltagarna via mejl. 
Några korta frågor om upplevelsen, allt för att säkerställa kvaliteten och 
förbättra våra kommande utbildningar och möten.

Du hittar all information om utbildningar och möten på 
Folkets Hus och Parkers hemsida.

WWW.FOLKETSHUSOCHPARKER.SE/UTBILDNINGAR17
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UNDER 2017 finns fler möjligheter för 
medlemsföreningar att lokalt initiera 
egna utbildningar. 

Ekonomi- och fastighetsutbildningen, 
Arbetsgivarutbildningen, Arrangörsträffarna och 
styrelseutbildningen Från idé till resultat har 
alla ett innehåll som är uppdelat i tydliga 
kursavsnitt. Avsnitt kan kombineras på 
många olika sätt för att din förening ska 
få möjlighet att vässa kunskaper efter eget 
behov.

Vill du att vi genomför en skräddarsydd 
utbildning på din hemmaplan?

SÅ HÄR GÅR DET TILL
Kontakta din regionstyrelse och din 
regionala strateg. Bjud in ytterligare tre 
föreningar i geografisk närhet (för att nå 
fler och göra utbildningen ekonomiskt 
hållbar!). När allt praktiskt är klart och vi 
är överens, kommer kursledare och håller 
utbildningen på plats.

Riksorganisationen subventionerar kurs-
material, mat och eventuell logi för dem 
som behöver. Kostnaden för deltagarna är 
densamma som för övriga kurser.

VÄLJ INNEHÅLL TILL DIN UTBILDNING 
Titta under respektive utbildning här i 
katalogen, kombinera utbildningar och 
kursavsnitt utifrån det vi kan erbjuda.

KONTAKTA REGIONEN  
Du hittar kontaktinformation på vår 
hemsida www.folketshusochparker.se 
eller på sidan 29 i den här katalogen.

 UTBILDNINGAR PÅ HEMMAPLAN!
NYTT FÖR I ÅR
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ARBETSGIVARUTBILDNING
För att vara en god arbetsgivare behöver du kunskaper om dina arbetsrättsliga 
rättigheter och skyldigheter. Den här utbildningen riktar sig till chefer och 
förtroendevalda med anställd personal. 

VI GÅR IGENOM GRUNDLÄGGANDE 

 arbetsrätt

 uppsägningar 

 kollektivavtal

 MBL och förhandlingar

 arbetsmiljö

 rehabilitering

 diskriminering 

Vi uppmuntrar ett aktivt deltagande 
och tror att ett bra lärande består 
av en blandning av kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte. Deltagarna får gärna ta 
upp aktuella frågor och dela med sig av sina 
erfarenheter. Om du är särskilt intresserad 
av ett specifikt ämnesområde som inte 
står nämnt ovan får du gärna ta kontakt 
med Joakim Svensson. Ligger ämnet inom 
kursens ram ser vi till att ge det utrymme.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper 
inom arbetsrätt. Det är också ett gyllene 
tillfälle att diskutera och nätverka med 
andra deltagare. 

MÅLGRUPP   Chefer, föreståndare och förtroendevalda. 

DATUM  2-3 februari i Sandviken. Fler utbildningstillfällen på begäran.

MEDVERKANDE  Joakim Svensson, HR-chef Folkets Hus och Parker.

 Utbildning på hemmaplan. Läs mer på sidan 3.
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EKONOMI- OCH FASTIGHETSUTBILDNING
FASTIGHETEN
Lokalerna är medlemsföreningarnas största tillgång. Vi går igenom råd, tips och den 
lagstiftning som är viktig för både fastighetsägare och hyresgäster. Deltagarna kan 
påverka innehållet så att extra tyngdpunkt kan läggas på något av kursavsnitten. Målet 
är att du på kursen ska påbörja en utvecklingsplan för din anläggning som innehåller 
både åtgärder och plan för finansiering.

KURSAVSNITT
Styrelsens ansvar och fastighetsansvar
Styrelsen och fastighetsägaren har ett 
stort ansvar som är viktigt att känna till.

Byggprocess
Vi går översiktligt igenom bygglov och an-
mälan, upphandling av entreprenörer och 
kontroll.

Hyresavtal 
Dessa avtal är ofta föreningens viktigaste 
intäkter, många har avtal som behöver ses 
över – vi ger råd och mallar för detta samt 
information om hyreslagarna.

Tillgänglighet och Ljuset på entrén 
Samhället ställer höga krav på 
tillgänglighet och energisparande, vi ger 
råd om åtgärder och tips om finansiering.

Brandskydd
Det ställs hårda krav på samlingslokaler 
som föreningen måste känna till, på 
kursen får du råd och tips.

Utskänkningstillstånd och 
livsmedelshantering 
Vad gäller för alkoholtillstånd, 
paustillstånd och slutet sällskap? Vi går 
igenom krav på lokaler och kassaregister. 
Du får med dig branschriktlinjer för säker 
mat i samlingslokaler.

Finansiering 
Ett sätt att finansiera är att söka pengar. 
Du får veta mer om Boverket, möjligheter 
inom EU, Allmänna arvsfonden och 
Länsstyrelsen.

Utvecklingsplan
Du arbetar med en utvecklingsplan och en 
ansökan för din anläggning.
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MÅLGRUPP  Alla i föreningen som har ansvar för fastighet och ekonomi; chef, 
föreståndare, ekonom, fastighetsskötare och förtroendevald.
DATUM  20-21 oktober i Göteborg. Fler utbildningar på begäran.
MEDVERKANDE  Från Folkets Hus och Parker deltar Ulf Hansson, ekonomichef och 
Per Forsberg, arkitekt och byggrådgivare.

 Utbildning på hemmaplan. Läs mer på sidan 3.

EKONOMIN
God ekonomi är en grundsten för att ha en levande och framgångsrik verksamhet. 
Vi kommer med hjälp av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner behandla 
vanliga problem. 

KURSAVSNITT
Ekonomi och principer 
Du får en genomgång av grundläggande 
principer och begrepp som används inom 
ekonomi och redovisning.

Resultat och balansräkning 
Genom övningsexempel från en fiktiv 
förening lär du dig förhållandet mellan 
balans- och resultaträkning.

Skatter och moms 
Inkomstskatt, fastighetsskatt och 
mervärdesskatt med betoning på allmän-
nyttiga föreningar diskuteras utifrån 
verkliga fall bland våra medlemmar.

Resultatbudgetering 
Vi upprättar en årsbudget tillsammans
och går igenom vilka fällor och fel som 
kan uppstå i budgetarbetet.

Likviditetsbudgetering 
Det gäller att hela tiden ha kontroll över 
vilka pengar du har tillgång till i den 
löpande verksamheten. Därför upprättar vi 
en likviditetsbudget fördelad per månad.

Nyckeltal 
Du får svar på varför ska du använda 
nyckeltal, hur du kommer fram till nyckel-
talen som hjälper dig att kontrollera till 
exempel utfall och hur du tolkar nyckeltal. 



ILLUSTRATIONILLUSTRATION



9

FRÅN IDÉ TILL RESULTAT
Den här utbildningen har tagits fram i 
samarbete med ABF och den vänder sig till 
hela styrelsen i föreningen. 

Bättre och tydligare arbets- och 
ansvarsfördelning gör styrelsearbetet 
så mycket roligare. Vi hjälper till att 
strukturera och går igenom alla viktiga 
pusselbitar i styrelsearbetet, för att skapa 
en tydlig vision och verksamhetsplan med 
fokus på att föreningen tar en tydligare 
plats på orten.

UPPLÄGG 

Förslagsvis en heldag (10-16) eller en sen 
eftermiddag eller kväll (16-21) + två till 
tre kvällar (18-21). Föreningen bestämmer 
datum och står för lokal och förtäring. 

MÅLGRUPP   Föreningens hela styrelse. 

DATUM  På begäran.

MEDVERKANDE  Regionala strateger från Folkets Hus och Parker och processledare 
från ABF.

 Utbildning på hemmaplan. Lämna en intresseanmälan på webben eller kontakta:
 
MAGDALENA HASSELQUIST utbildningssamordnare, 
TELEFON  0736-84 98 94
EMAIL  magdalena.hasselquist@folketshusochparker.se

UTBILDNINGEN ÄR KOSTNADSFRI!
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KOSTNADSFRIA ARRANGÖRSTRÄFFAR
Det händer saker i medlemsföreningarna runt om i landet - varje dag! Våra arrangörs-
träffar vänder sig till dig som arrangerar, oavsett om det är att ordna en loppis, att bjuda
in till en föreläsning, att hålla i en dans, anordna en konstutställning eller festival, 
sända en Live på Bio-föreställning eller bjuda in ortens barn till en teaterpjäs. Alla är 
arrangörer! 

TRÄFFARNA KAN INNEHÅLLA FÖLJANDE DELMOMENT:

Kringaktiviteter
Under passet tipsar vi om hur det är 
möjligt att utveckla aktiviteter runt 
arrangemanget som gör att det blir mer 
lockande att besöka. Hur gör du för att 
väcka intresse och uppmärksamhet?
Nätverkande och samarbete
Vi pratar om vikten och vinsterna av att 
samverka med andra organisationer i 
ert närområde. Vilka möjligheter finns 
det till samarbete med andra föreningar, 
studieförbund, bibliotek, företagare, etc. 
på orten?
Volontärskap
Vi ger exempel på hur du bygger 
vänföreningar, ambassadörer och samlar 
ideella krafter till arrangemangen. Hur 
får du fler på orten att engagera sig i dina 
arrangemang?

Aktivt värdskap
Vi ger tips och råd om hur du ska agera 
för att bli en ännu bättre värd genom ett 
aktivt värdskap. Vad innebär det att vara 
värd? Vad vinner du på aktivt och bra 
värdskap?
Marknadsföring och publikarbete
Passet tar upp olika typer av marknads-
föring som traditionell marknadsföring, 
sociala medier och pressarbete. Vilken 
målgrupp/publik vill du nå? Vad är syftet 
med marknadsföringen? Vilka marknads-
föringskanaler är lämpliga att använda?
Tillgängliga arrangemang
Här pratar vi om vikten av att alla ska 
känna sig inkluderade och välkomna, både 
vad gäller lokalen och arrangemanget. 
Hur ökas mötesplatsens tillgänglighet 
och blir en plats för alla oavsett bakgrund, 
funktionsnedsättning, socioekonomisk 
bakgrund eller språk?
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MÅLGRUPP   Alla i föreningen som arbetar med arrangemangen.

DATUM  20 maj i Östersund, 9 september i Skoghall, 11 november i Huskvarna. 
Fler träffar på begäran.

MEDVERKANDE  Personal från Folkets Hus och Parker samt externa föreläsare.

 Utbildning på hemmaplan. Läs mer på sidan 3.

VINNANDE BETEENDE 
– Hur bemöter vi våra gäster på ett vinnande sätt?
Oavsett vilken roll du har i din förening möter du besökare och blir ansiktet utåt. Den 
här utbildningen handlar om varför vi ska ha ett vinnande förhållningssätt mot besöka-
ren och vilka effekter det ger. Du får tips och råd på hur du bemöter både besökare och 
kollegor. Det här är ”en rolig säljutbildning för ickesäljare” med fokus på vårt beteende.

TRÄFFARNA ÄR KOSTNADSFRIA!

MÅLGRUPP   Alla i föreningen som arbetar med arrangemangen.

DATUM  16 mars klockan 13-17 i Bagarmossen, Stockholm. 

MEDVERKANDE  Peter Wilén från Säljande beteende Norden, personal från 
Folkets Hus och Parker.

TRÄFFEN ÄR KOSTNADSFRI!
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KONSTUTBILDNING I TVÅ STEG

MÅLGRUPP   Alla som är intresserade av konst och som är med och arrangerar.
DATUM  11-12 maj i Stockholm, resa till Venedig i september (v 38).
MEDVERKANDE  Från Folkets Hus och Parker deltar Paula Hoffmann, konstansvarig, 
personal från verksamhetsavdelningen samt inbjudna föreläsare.

FÖRSTA STEGET I STOCKHOLM

Att arrangera utställningar och skapa 
konstverksamhet är spännande och 
utmanande men behöver inte vara svårt!

I år bjuder vi in till ett utbildningsdygn 
fyllt av inspiration och pepp för dig 
som aldrig har haft en utställning i din 
verksamhet likväl för dig som är en van 
konstarrangör.

I de allra flesta mötesplatser finns det 
utmärkta utrymmen att hänga tavlor, visa 
ett videoverk, exponera en barnutställning 
eller göra rum för en medskapande konst-
verksamhet.

Det gäller bara att komma på vad och 
hur! Den 11-12 maj träffas vi lunch till 
lunch. Vi kommer då att möta konstnärer, 
producenter, prata arrangörskap och 
marknadsföring. Utbildningen äger rum 
i Stockholm och museibesök och middag 
ingår.

ANDRA STEGET I VENEDIG

För dem som vill följer en fördjupande 
del i september. Det blir i form av en 
bildningsresa till Venedigs Konstbiennal. 
Vi kommer att erbjuda ett paket med hotell, 
biennalbiljetter, lokala resor och vissa 
måltider. Resa till och från Venedig bokar 
och bekostar deltagarna själva. Till den här 
resan är du välkommen även om du inte 
deltar i första steget.
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TILLSAMMANS FÖR EN IDÉ
– Idé- och kulturarvet inom Folkets Hus och Parker

MÅLGRUPP   Medlemsföreningar som är intresserade av vårt idé- och kulturarv, 
samt förtroendevalda och anställda som arbetar med kommunikation och webbsidor.

DATUM  1-2 september i Stockholm.

MEDVERKANDE  Från Folkets Hus och Parker deltar Paula Hoffmann, konstansvarig, 
Per Forsberg, arkitekt och byggrådgivare, Calle Nathanson, vd. (1/9) Margareta Ståhl, 
författare till ”Möten och Människor i Folkets Hus och Parker”, representanter från 
Riksantikvarieämbetet samt kulturpolitiker. (2/9) Niklas Croall, filmare.

Genom att lyfta fram och berätta historien bakom det lokala huset eller parken, värdera 
dess betydelse idag, kan man skapa en vision för framtiden. Vi bjuder in till två dagar om 
vikten av vårt idé- och kulturarv. 

DAG 1 - SEMINARIUM
Vi träffas och berättar historien om 
våra Folkets Hus och folkparker. Vi visar 
kortfilmsdokumentärer från Rågsved, 
Kosta, Blomstermåla och Fröseke Folkets 
Hus. Första dagen är tänkt som ett samtal 
och som inspiration till andra dagen då vi 
gör en kortfilm med mobiltelefon.

DAG 2 - GÖR EN FILM MED MOBILEN 
Hur gör man kortfilmsdokumentär med 
enkel teknik för att berätta en historia om 
sitt hus eller park? Med exempel från de 
framtagna kortfilmerna får vi lära oss hur 
man kan göra en mobiltelefonfilm, som 
klipps ihop och läggs ut på nätet. Till den 
här utbildningsdagen är du välkommen 
även om du inte deltar i seminariet dagen 
innan.
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FOLKPARKSTRÄFF

MÅLGRUPP   Aktiva sommararrangörer (max två deltagare per förening).

DATUM  29-30 september i Stockholm.
MEDVERKANDE  Personal från Folkets Hus och Parkers verksamhetsavdelning samt 
inbjudna föreläsare.

Vi sätter fokus på folkparkernas unika roll 
och utvecklingsmöjligheter. Vi utvärderar 
sommaren som gick, blickar framåt mot 
2018 och pratar arrangörsutveckling, 
publikarbete och värdskap. 

Inbjudan med program kommer i juni.
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KULTURDAGAR

MÅLGRUPP   Medlemsföreningar och alla som är intresserade av vårt utbud.

DATUM  3-5 februari i Sandviken.

MEDVERKANDE  Personal från Folkets Hus och Parker, artister, konstnärer, föreläsare 
och gäster.

I år låter vi visionerna styra Kulturdagarna. 
Det kommer att märkas i nya spännande 
konstutställningar, liksom i scenproduktioner 
och i kommande Live på bio-säsong. 

Möten, gäster, föreläsningar och workshops 
kommer också att vara kryddade med en 
och annan vision. Självklart ges det även 
utrymme för nätverksträffar, kunskaps-
överföring och erfarenhetsutbyte. 
Missa inte detta angelägna möte! 
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BIOGRAFRESA TILL BARCELONA
Folkets Hus och Parker genomför en fyra 
dagar lång inspirerande biografresa 
till den stora mässan CineEurope som i år 
firar 25 år. En årlig mässa som alltid är i 
Barcelona och som är till för biografägare, 

teknikleverantörer och distributörer. 
Här kan du ta del av det senaste som händer 
i branschen inom teknikutveckling, 
kommersiell film från Hollywoodstudios 
samt live-events. 

BIOGRAFRESA TILL PARIS
Folkets Hus och Parker genomför en fyra 
dagar lång inspirerande biografresa till 
Frankrikes huvudstad Paris. Ett land där 
invånarna i snitt går åtta gånger per år på 
bio, måste vi ju ha en hel del att lära oss av. I 
Sverige gör vi 1,7 biobesök per person och år. 

Europa Cinemas som blir vår samarbets-
partner på resan kommer lotsa oss runt 
till de mest spännande biograferna och 
vi kommer få göra en hel del intressanta 
studiebesök. Vi kommer även besöka Pathé 
Live som bland annat levererar Bolsjoj-
föreställningarna.

MÅLGRUPP   Biografföreståndare och andra intresserade, särskilt de som är med i Europa 
Cinemas, visar Bio Kontrast, är intresserade av att utveckla sin biograf och kör Live på bio. 
DATUM  13-16 september i Paris.
MEDVERKANDE  Folkets Hus och Parkers personal från film- och liveavdelningen, 
Europa Cinemas.

MÅLGRUPP   Biografföreståndare, teknikansvariga och andra intresserade på biografen.
DATUM  19-22 juni i Barcelona. 
MEDVERKANDE  Folkets Hus och Parkers filmsättare, Live på bio-samordnare och 
Nicklas Nornemark, teknikkonsult.
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MÅLGRUPP   Alla som visar Live på bios utbud och som anlitar vår filmsättnings-
service, men även föreningar och biografer som är nyfikna på Live på bio och film-
verksamheten.
DATUM  22 mars i Boxholm.
MEDVERKANDE  Folkets Hus och Parkers personal från film- och liveavdelningen 
samt regionala strateger.

NÄTVERKSTRÄFF – Film och live
Folkets Hus och Parker bjuder in till en regional träff för att diskutera Live på bio och 
filmverksamhet. Vi kommer på träffen gå igenom säsongens utbud, affärsmodeller, 
regional samverkan och lokala samarbeten.

NÄTVERKSTRÄFF – Live på bio
Folkets Hus och Parker bjuder in till en regional träff för att diskutera Live på bio. Vi 
kommer på träffarna gå igenom säsongens utbud, affärsmodeller, marknadsförings-
verktyg, målgruppsarbete, paketering och servering, regionalsamverkan och lokala 
samarbeten.

MÅLGRUPP   Alla som visar Live på bios utbud, men även föreningar, organisationer 
och biografer som är nyfikna på Live på bio.
DATUM  18 oktober i Luleå.
MEDVERKANDE  Folkets Hus och Parkers personal från film- och liveavdelningen 
samt regionala strateger.
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ATT DRIVA BIOGRAF

MÅLGRUPP   Ny personal på biografen men även alla som behöver uppdatera sina 
kunskaper. 
DATUM  21-22 april i Nynäshamn.
MEDVERKANDE  Folkets Hus och Parkers filmsättare och regionala strateger, 
Jenny Lepin från Filmägarnas Kontrollbyrå, handläggare från Svenska Filminstitutet.

Basutbildningen har fått ett nytt namn 
i år och anledningen till det är att vi vill 
sätta fokus på att denna kurs ständigt 
är aktuell. Vi går igenom alla regler för 
visning av film, Live på bio, bokning 

TEKNIKUTBILDNING
Utbildningen riktar sig till tekniker på 
biografen. Vi går igenom projektorn, 

MÅLGRUPP   Tekniker som arbetar eller kommer börja arbeta med filmvisningar 
och/eller livesändningar.
DATUM  9-10 mars i Eksjö, 17-18 november (ort ej fastställd).
MEDVERKANDE  Folkets Hus och Parkers filmsättare, Live på bio-samordnare 
och Nicklas Nornemark, teknikkonsult.

och redovisning. Vi informerar om 
Bioguiden, Filminstitutets olika stöd, 
alla filmdistributörer, Filmägarnas 
Kontrollbyrå och andra instanser i 
filmbranschen. Vi behandlar ekonomin 
kring en filmvisning och upplyser om 
marknadsföring och publikarbete. Vi tar 
även upp vad Folkets Hus och Parkers 
regionala strateger kan hjälpa dig med 
och vad filmsättaren har för roll.

inställningar, ljud, felsökning och alterna-
tiva digitala källor. Kursen innehåller i 
huvudsak teori men även ett litet pass med 
praktiska övningar.
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FILMDAGARNA

MÅLGRUPP   Föreståndare, tekniker, programråd, alla som arbetar på biografen. 

DATUM  17-20 augusti i Helsingborg.

MEDVERKANDE  Folkets Hus och Parkers personal från film- och liveavdelningen 
samt verksamhetsavdelningen, inbjudna föreläsare och gäster.

Filmdagarna är den självklara mötes-
platsen för att träffa kollegor, mingla och 
utbyta erfarenheter om biografer, film 
och Live på bio. Under fyra dagar visas ett 
brett utbud av filmer, både titlar som haft 
premiär och många förhandsvisningar.

Möt spännande gäster, regissörer och 
utställare. Folkets Hus och Parker 
delar också ut priset ”Årets Bio” under 
Filmdagarna.
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FÖRORTSNÄTVERKET

MÅLGRUPP   Medlemsföreningar som känner sig hemma i ovanstående beskrivning 
eller som är nyfikna på nätverket.

DATUM  28 mars i Vivalla, Örebro. Fler träffar kan tillkomma.

MEDVERKANDE  Från Folkets Hus och Parker deltar regionala strateger och 
personal från verksamhetsavdelningen, inbjudna gäster och föreläsare.

Ett nätverk som sedan 2003 samlar 
medlemmar från socioekonomiskt utsatta 
områden i städer runtom i Sverige. 
Nätverket bildades utifrån gemensamma 
behov, förutsättningar och lösningar. 
Cirka 20 medlemmar ingår i nätverket.

Från och med i år gör Folkets Hus och 
Parker en större satsning på Förortsnät-
verket. Det innebär bland annat tillgång 
till riktade kulturprogram och möjlighet 
till fler träffar.

Vi kommer att fortsätta träffas hos med-
lemmar i nätverket och diskutera aktuella 
frågor, göra intressanta studiebesök, 
förkovra oss, låta oss inspireras och bjuda 
in spännande föreläsare. 

TEMAN UNDER DE SENASTE ÅREN HAR 
BLAND ANNAT VARIT: 

Lokaluthyrningsfrågor, samhällsentrepre-
nörskap, sociala företag, ungas aktivism, 
internationellt ungdomsutbyte, samverkan 
med folkhögskolor och kulturföreningar.

Inbjudan med program till träffen den 28 
mars kommer i februari.
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DEN MEDBORGARDRIVNA MÖTESPLATSEN 
– Mötesplatsen 2.0

MÅLGRUPP   Medlemsföreningar samt andra som har ett engagemang i 
förortsfrågor; från det civila samhället, offentlig förvaltning och forskare inom 
social hållbarhet.

DATUM  29 mars, klockan 10-17, Vivalla Kulturarena i Örebro.

MEDVERKANDE  Martin Mestanza, Folkets Hus Vivalla, Ihsan Kellecioglu, 
Rädda Barnen, Karen Austin, Stockholm Stad, Nazem Tahvilzadeh, Mångkulturellt 
centrum med flera. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inviger dagen. 
Moderator är Nadja Jebril.

ARRANGÖR  Folkets Hus och Parker och Vivalla Folkets Hus

Sedan 2014 driver Folkets Hus och Parker 
ett arbete att skapa nya mötesplatser i 
förortsområden. Ofta beskrivs förorter 
ensidigt och negativt i media, men det är 
en alltför smal bild som inte är rättvis. 
I många socioekonomiskt utsatta områden 
finns det förstås ett stort engagemang hos 
boende för att skapa ett bra område. Och 
på många platser bildas nya mötesplatser 
för kultur, bildning och organisering som 
Folkets Hus i Vivalla.

På konferensen diskuteras bland annat:

Mobilisering i praktiken, hur skapas den 
verkligt medborgardrivna mötesplatsen? 
Hur kan lokalt engagemang och stads-
planering verka tillsammans för social 
hållbarhet?
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CHEFSNÄTVERKET

MÅLGRUPP   Chefer och föreståndare i våra medlemsföreningar.

DATUM  5-6 april i Malmö, 25-26 oktober i Stockholm.

MEDVERKANDE  Från Folkets Hus och Parker deltar Calle Nathanson, vd, Leif Bergsten, 
projektledare, Magdalena Hasselquist, regional strateg samt inbjudna föreläsare.

Chefsnätverket är öppet för chefer och
föreståndare. Det erbjuder dig ett utökat 
nätverk med fördjupande föreläsningar, 
möjlighet att lyfta egna utmaningar, 
återkoppling, diskussioner och erfaren-
hetsutbyte.

I chefsnätverket erbjuds förutom träffarna 
ett mentorsprogram och två studieresor 
under 2017.

Under 2017 har vi två träffar 

I april är temat ”Jag i min roll som ledare” 
och i oktober är det ”Gemensamma 
utvecklingsprojekt”. 

Nätverket kommer under året att fastställa 
teman för 2018-2019.

VILL DU BLI MEDLEM I CHEFSNÄTVERKET? 
KONTAKTA  Magdalena Hasselquist 
TELEFON  0736 84 98 94 
MAIL  magdalena.hasselquist@folketshusochparker.se
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MEDLEMSMÖTE OCH EXTRA 
FÖRENINGSSTÄMMA

MÅLGRUPP   Alla aktiva i medlemsföreningarna, såväl förtroendevalda som anställda.

DATUM  21–22 oktober i Göteborg.

Vid vår senaste föreningsstämma i 
maj 2016 beslutades att hålla en extra 
föreningsstämma under hösten 2017. 
Den extra föreningsstämman kommer 
att genomföras i anslutning till medlems-
mötet. Varje medlemsförening utser ett 
ombud som äger rätt att rösta och föra 
föreningens talan under just stämman.

Temat för medlemsmötet blir”Visioner” 
kopplat till att den extra förenings-
stämman ska besluta om ett nytt 
Visionsprogram för vår folkrörelse.

TA CHANSEN ATT VARA MED OCH PÅVERKA!
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REGIONORDFÖRANDETRÄFFAR

MÅLGRUPP   I första hand respektive regionordförande (viktigt att en person från 
styrelsen medverkar).

DATUM  23 januari och 30 augusti i Stockholm.

MEDVERKANDE  Från Folkets Hus och Parker deltar Calle Nathanson, vd, Mikael 
Sandberg, verksamhetschef samt regionala strateger.

Tanken med regionstyrelserna är att 
de ska utgöra en viktig länk mellan 
medlemmarna och riksorganisationen. 
De ska ha kontakt med respektive regions 
politiker och tjänstemän och att de ska 
medverka till regionala samarbeten.

För att samla ny information och kunskap, 
förmedla nya kontakter och idéer och 
ha möjlighet att utbyta erfarenheter, 
bjuds alla regionordföranden in till två 
gemensamma arbetsdagar på Folkets Hus 
och Parkers kansli i Stockholm.
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NORRBOTTEN

NORRA NORRLAND

SÖDRA NORRLAND

MELLANSVERIGE

VÄSTRA

SÖDRA

ÖSTRA

SYDVÄSTRA

VÄSTERBOTTEN

VÄSTERNORRLAND

JÄMTLAND

GÄVLEBORG

DALARNA

VÄRMLAND

ÖREBRO

HALLAND

SKÅNE

BLEKINGE

KRONOBERG

JÖNKÖPING

ÖSTERGÖTLAND

KALMAR

GOTLAND

VÄSTRA
GÖTALAND

VÄSTMAN-
LAND

STOCKHOLM

SÖDERMAN-
LAND

UPPSALA

NORRA NORRLAND
Norrbotten, Västerbotten
Regional strateg: Birgitta Strömgren
0929-121 25, 070-659 28 34 
birgitta.stromgren@folketshusochparker.se

SÖDRA NORRLAND
Västernorrland, Jämtland, Gävleborg
Regional strateg: Pernilla Eurenius
0720-77 81 29
pernilla.eurenius@folketshusochparker.se

MELLANSVERIGE
Dalarna, Värmland, Västmanland, Örebro
Regional strateg: Charlotte Oster
023-388 35 76, 0720-77 79 79
charlotte.oster@folketshusochparker.se

ÖSTRA
Södermanland, Uppsala, Stockholm, Gotland
Regional strateg: Björn Gardarsson
08-452 25 55 ,0730-70 76 83
bjorn.gardarsson@folketshusochparker.se

VÄSTRA
Västra Götaland, Halland
Regional strateg: Anders Lindauer
031-13 53 60, 0730-63 70 22
anders.lindauer@folketshusochparker.se

SYDÖSTRA
Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar
Regional strateg: Vakant, se information på 
hemsidan www.folketshusochparker.se

SÖDRA
Blekinge, Skåne
Regional strateg: Magdalena Hasselquist
040-23 07 96, 0736-84 98 94
magdalena.hasselquist@folketshusochparker.se

Regioner & kontakter
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BILDNING 
– då, nu, sen

MÅLGRUPP   Medlemsföreningar och en intresserad allmänhet.

DATUM  16 mars i Lidköping, 4 april i Limhamn, Malmö, 2 maj i Östersund.

MEDVERKANDE  Samtalen gästas av författare som medverkar i antologin och leds 
av Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker. 

Under våren kommer tre samtal att 
arrangeras om bildning. Samtalen tar 
utgångspunkt i antologin Bildning - då, nu, 
sen som Folkets Hus och Parker har tagit 
fram tillsammans med Arena Idé och 
bokförlaget Atlas. 

Vi vill diskutera hur bildning kan förnyas 
och utvecklas i vår tid. Och hur bildning 
är inkluderande och inte stänger ute. Vi 
vill också fundera över vem det är som 
ska bildas? Och vem är det som ska bilda? 
Behövs en ny bildningsrörelse? Och varför 
är det så viktigt med bildning? 



31

JANUARI
14 Visionsträff Alvesta
23 Regionordförandeträff Stockholm, s.28

FEBRUARI
2-3 Arbetsgivatrutbildning Sandviken, s.5
3-5 Kulturdagar Sandviken, s.15

MARS
9-10 Teknikutbildning (bio) Eksjö, s.19
16 Vinnande beteende Bagarmossen, Stockholm, s.11
16 Bildning – då, nu, sen Lidköping, s.30
22 Nätverksträff – film och live Boxholm, s.18
28 Förortsnätverksträff Vivalla, Örebro, s.22
29 Den medborgardrivna mötesplatsen Vivalla, s.25

APRIL
4 Bildning – då, nu, sen Limhamn, Malmö, s.30
5-6 Chefsnätverk Malmö, s.26
21-22 Att driva biograf Nynäshamn, s.19

MAJ
2 Bildning – då, nu, sen Östersund, s.30
11-12 Konstutbildning Stockholm, s.12
20 Arrangörsträff Östersund, s.10-11

JUNI
19-22 Biografresa till CineEurope Barcelona, s.17

AUGUSTI
17-20 Filmdagar Helsingborg, s.20
 30 Regionordförandeträff Stockholm, s.28

SEPTEMBER 
1-2 Tillsammans för en idé - Idé- och kulturarvet inom 
Folkets Hus och Parker, Stockholm, s.13
9 Arrangörsträff Skoghall, s.10-11
13-16 Biografresa till Paris, s.17
V. 38 Bildningsresa (konst) till Venedig, s.12
29-30 Folkparksträff Stockholm, s.14

OKTOBER
18 Nätverksträff - Live på bio Luleå, s.18
20-21 Ekonomi- och fastighetsutbildning Göteborg, s.6-7
21-22 Medlemsmöte och extra föreningsstämma Göteborg, s.27
25-26 Chefsnätverk Stockholm, s.26

NOVEMBER
11 Arrangörsträff Huskvarna, s.10-11
17-18 Teknikutbildning (bio) ort ej fastställd, s.19

                                                                                                                   

Kalendarium

UTBILDNINGAR OCH MÖTEN 2017
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