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Om verksamheten
Västra Götalands Bildningsförbunds verksamhet för 2018 redovisas liksom  digare 
år med denna årsredovisning och med muntliga föredragningar vid årsmötet.

Verksamheten har under året  ll största del planerats och genomförts genom våra 
två delega  oner. Studieförbundsdelega  onen har genomfört e   fl ertal ak  viteter 
med god uppslutning från våra medlemsorganisa  oner ex.v. tre delregionala ”E  k-
konferenser” ledda av personal från Folkbildningsrådet vilka även medverkat vid 
informa  onsdagar för kommunala handläggare och poli  ker. Folkhögskoledelega  o-
nen har framgångsrikt agerat folkbildningspoli  skt och genom de  a arbete gjort de 
ekonomiska förutsä  ningarna bä  re för rörelsefolkhögskolorna.

Bildningsförbundets arbete med olika folkhälsoprojekt har under året pågå   och 
samordnats av en projektledare på del  d, denna tjänst är inköpt från Studieförbun-
det Vuxenskolan i Skaraborg. Studieförbunden och folkhögskolorna i Skaraborg har 
ha   ansvaret när det gäller projektens ledning och genomförande. 

Vi har under verksamhetsåret vidareutvecklat och fördjupat samarbetet med Göte-
borgs Universitet, en ”Demokra  dag” genomfördes under  dig höst och fl er ak  vi-
teter är under planering.

Vi står väl rustade med engagerade medlemsorganisa  oner och entusias  sk per-
sonal för a   ta oss an de utmaningar folkbildningen har a   möta i fram  den. Med 
de  a vill styrelsen rikta e   stort tack  ll anställda inom bildningsförbundet samt  ll 
anställda och förtroendevalda i studieförbund, folkhögskolor och övriga medlems-
organisa  oner. Vi vill också tacka de företrädare för kommuner och för Västra Göta-
landsregionen och andra samarbetspartners för e   go   samarbete under 2018.

Ola Wirtberg
Styrelseordförande
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Inledning
Västra Götalands Bildningsförbund ska inom vår region, Västra Götaland

 främja folkbildningsarbetet genom omvärldsanalys, kommunika  on och samverkan,

 bevaka den samlade folkbildningens intressen,

 samverka med Västra Götalandsregionen främst inom områdena Kultur, Folkhälsa 
och Regional utveckling,

 s  mulera samarbetet mellan medlemmarna i Bildningsförbundet,

 stödja a   samråd också sker delregionalt och lokalt,

 ge tydlig informa  on, internt och externt, om folkbildningen i regionen,

 driva opinion om folkbildningens roll och betydelse, samt i övrigt

 engagera sig i frågor som rör folkbildningsverksamheten.

De  a sker genom a   Bildningsförbundet arbetar med fem olika perspek  v på verksam-
heten.

Första perspek  vet. Värdegrunden.
Folkbildningens verksamheter ska stärka och utveckla demokra  n. Den fria och 
frivilliga folkbildningen ska ge alla möjlighet a    llsammans med andra öka sin kun-
skap och bildning för personlig utveckling och delak  ghet i samhället. 

Andra perspek  vet. Samhälle och poli  k 
Folkbildningen kan bidra  ll a   lösa olika samhällssitua  oner och samhällsproblem 
inte minst genom sin förankring i civilsamhället. Folkbildningen behöver bli än mer 
synlig inom de olika områden där den kan verka, t.ex. demokra  utveckling, arbets-
marknadspoli  k, integra  on, skola, miljö, hälsa, etc. 

Tredje perspek  vet. Informa  on och kommunika  on
En ini  erad och ideologisk deba   om folkbildningen behöver föras såväl i tradi  o-
nella som i nya, sociala medier. En folkbildningsdeba   inspirerar och utmanar de 
egna organisa  onerna och ökar sam  digt den allmänna medvetenheten och intresset.

Fjärde perspek  vet. Lärande och pedagogik.
Folkbildningen når genom sin verksamhet deltagare inom de fl esta grupper i sam-
hället.  Människor som kommer  ll folkbildningen blir sedda, lyssnade på och tagna 
på allvar. Det fi nns en pedagogisk grundsyn inom studieförbund och folkhögskola 
men det fi nns för lite av diskussion och erfarenhetsutbyte mellan folkbildningens 
aktörer.

Femte perspek  vet. Organisa  onen
Folkbildningen i regionen stärks av a   alla folkbildningens aktörer samverkar i en ge-
mensam organisa  on. Organisa  onen måste vara kunnig i folkbildningsfrågor, lyhörd 
för medlemmarnas önskemål och kostnadseff ek  v. 
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Rörelsefolkhögskolor
Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg
Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen
Axevalla folkhögskola
Borås folkhögskola
Folkhögskolan i Angered
Hellidens folkhögskola
Helsjöns folkhögskola
Hjo folkhögskola
Hjälmareds folkhögskola
Interkulturella folkhögskolan
Kvinnofolkhögskolan
Ljungskile folkhögskola
Mångkulturella Finska folkhögskolan 
Nordiska folkhögskolan
St:a Elisabet folkhögskola
Wendelsbergs folkhögskola

Medlemsorganisationer

Organisation

Representantskapet

Studieförbund
ABF Västra Götaland
Studieförbundet Bilda Sydväst
Folkuniversitetet
Ibn Rushd studieförbund
Kulturens Bildningsverksamhet Region Väst
Medborgarskolan Region Väst
NBV Väst
Studiefrämjandet i Väst
Sensus i Västra Sverige
Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland

Övriga medlemmar
SISU Idro  sutbildarna Västra Götaland 
Billströmska folkhögskolan
Dalslands folkhögskola
Fristads folkhögskola 
Grebbestads folkhögskola
Göteborgs folkhögskola
Vara folkhögskola
Kultur i Väst
Västarvet

Ordinarie representantskap
genomfördes den 12 april på Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Årets folkbildarpris 
2018 delades ut till Mosaikfabriken/NBV Väst
Kulturarrangemang genomfördes av Nordiska folkhögskolans Visskola.
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Styrelse och övriga grupper

Styrelsen och övriga grupper
Ordförande
Ola Wirtberg

Ledamöter nominerade av Ledamöter nominerade av folkhögskolorna
studieförbunden 
Linda  Novén, ABF Västra Götaland Mikael Lindgren, Hjälmareds folkhögskola
Ann-Louise Friberg, NBV Väst Lena Elmquist, Hellidens folkhögskola
S  g-Olov Blixt, Folkuniversitetet Magnus Linder, Arbetarrörelsens folkhögskola

Ledamöter valda av årsmötet Personalrepresentant
S  na-Bri   Björk, Studieförbundet Marita Graad-Jansson, VGB   
Vuxenskolan Hans-Åke Höber, VGB
Hans-Erik Pe  ersson, Grebbestads   

folkhögskola   

Styrelsen
Styrelsen har sammanträ   sex gånger under året, 2 febr, 8 mars, 12 april, 14 juni, 13 
september och 6 december. 

Arbetsutsko  et
Arbetsutsko  et (AU) består av styrelseordförande och ordföranden för studieförbunds- 
respek  ve folkhögskoledelega  onerna. AU förbereder vid behov  llsammans med 
kansliet frågor inför behandling i styrelsen.Bildningsförbundets AU har sammanträ   5 
gånger under året, 27 april, 13 juni, 27 augus  , 19 oktober och 26 november

Valberedningen
Valberedningen har bestå   av Sören Eriksson, Wendelsbergs folkhögskola, sammankal-
lande, Eva Lindgren, Göteborgs folkhögskola, Lise-Lo  e Wallin, Helsjöns folkhögskola, 
Sebas  an de Souza, ABF, samt Bengt Ericson, Studieförbundet Vuxenskolan.

Revisorer
Ordinarie revisorer var Håkan Andrén, Skövde och Ingela Åkesson, Ljungskile. 
Ersä  are Ulla Venetvaara, Götene och Yvonne Karlsson, Skara.

Studieförbundsdelega  onen
Studieförbundsdelega  onen består av en representant vardera från studieförbundens 
regionala enheter i Västra Götaland.  Ordförande har varit Linda Novén, ABF Västra Gö-
taland.Delega  onen har sammanträ   5 gånger under året, 30 januari, 12 april, 7 juni, 12 
september och 20 november. 

Folkhögskoledelega  onen
Folkhögskoledelega  onen består av företrädare för varje rörelsefolkhögskola med Mag-
nus Linder, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, som ordförande. Delega  onen 
har sammanträ   6 gånger under året, 30 januari,  12 april, 21 maj, 12 september, 15 
november och 5 december. 

Arbetsgrupp för Kost och Mo  on/Matmöten Skaraborg
Yvonne Bergman Lundin, Studieförbundet Vuxenskolan/projektsamordnare VGB,
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Anders Karlsson, Studieförbundet Bilda, Kari Nurkkanen, ABF Skarborg, Ulla Veentvara 
Axevalla folkhögskola, Mikael Norén, Vara folkhögskola, Madeléne Engvall, Folkhälsoen-
heten Skaraborg. 

Representa  on och samverkan
Bildningskonsulenterna samt styrelse- och delega  onsföreträdare har representerat 
Bildningsförbundet och folkbildningen vid olika former av möten. Det har dels handlat 
om representa  on vid möten där informa  onsgivande eller informa  onsinhämtande 
varit huvudsy  et, dels om mer regelbundna samverkansinsatser och processer över  d. 
Några av dessa har under 2018 varit:

Representa  on
• Möte med Länsstyrelsen,hi  a samarbete med folkbildningen i Västra Götaland.
• Länsbildningsförbundsträff  med bildningskonsulenter från hela landet. 
• Samverkanskonferens Studieförbunden i samverkan  llsammans med LBF i landet för
   ordförande och konsulenter
• Nätverksträff  Kultur i Väst
• NAD-Skåne informa  onsmöte i Göteborg
• #ViMåstePrata informa  on kring satsningen inför 2019. 
• Kultur  ng 2018
• Medverkan med inspel  ll VGR:s utredning om folkhögskoleverksamheten.
• Tre workshops med Koncernavdelning kultur, VGR om studieförbundens regionanslag
   och den regionala folkbildningen i fram  den
• Deltagande i rådslag kring Regionens nya kulturplan
• Studiebesök av personal på FBR med informa  on om VGB och det regionala folkbild
   ningsarbetet.
• Studiebesök från Voksenoppläringsförbundet, VOFO – Östvold.
• Möten med AF regionalt och i GR kring folkhögskolornas särskilda uppdrag

Samverkan
• Arbetsgrupp etablerad för samarbetet mellan VGB och Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten, GU.
• Deltagande i processen med VGR kring den regionala Överenskommelsen och utbild
   ningsinsatser om civilsamhället
• Deltagande i arbetsgrupp med AF och VGR kring etableringsinsatser, NAD
• DFS-arbetet Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad , informa  on och opinionsarbete

Utvecklings- och påverkansarbete
E   antal insatser under 2018 i Bildningsförbundets regi har sy  at  ll kunskapsutveck-
ling och kollegiala möten för framförallt Bildningsförbundets medlemmar. Vi har också 
arbetat med ak  vt påverkansarbete för a   förbä  ra medlemsorganisa  onernas villkor. 
Några exempel på de  a arbete under året är:

Fortbildning, kurser och konferenser 
• GDPR - workshop 18 april
• Fortbildningsdag för pedagoger kring distansundervisning 14 december
• Folkbildning och demokra  , konferens 20 september i samarbete med GU
• Retorikkonferens studieförbunden i Borås
• E  kkonferens, studieförbunden x 3 med FBR
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Påverkansarbete
• Poli  kerträff ar på regional nivå. Under 2018 har vi träff at representanter för S,  Mp, V
   och C.
• Informa  onsträff ar x 2, Handläggande kommunala tjänstemän Kommunbidragsre
   kommenda  onen. 
• Möte med Regionens nya kulturchef Ka    Hofl in
• Möte KUN:s presidium
• Inlagor  ll VGR och uppvaktning rörande momskompensa  on för rörelseskolorna, 
   regionbidrag för nya deltagarveckor samt förstärkt stöd för fullföljda studier.

Folkhälsoprojekt
Kost och Mo  on/Matmöten Skaraborg (Östra Hälso-sjukvårdsnämnden)
Mat och Rörelse
Familjeak  viteter, unga vuxna, äldres hälsa samt grupper med särskilda behov

Matmöten Skaraborg
Tre ak  viteter i varje kommun i Skaraborg samt planering inför 2019 års verksamhet

Folkbildning och föreningsliv - två nyckelspelare i integra  onsarbetet (VGR Folkhälso-
kommi  é)
Fadderverksamhet - Hjälmareds folkhögskola
Lokalt föreningsliv - Ljungskile folkhögskola
Globalt Café - ABF Fyrbodal
Mosaikfabriken - NBV Väst
Skapa mötesplatser - Studiefrämjandet Sjuhärad
Skapa mötesplatser - Sensus Studieförbund Dalsland. 

Personal
Bildningsförbundets personal har under året bestå   av:
Marita Graad- Jansson, bildningskonsulent 100%, Hans-Åke Höber, bildningskonsulent 
100 %. Bildningsförbundets personal har  llsammans med ordföranden genomfört en 
personal- och planeringskonferens under verksamhetsåret.  
VGBs kansli finns på Skolgatan i Skara och på Andra Långgatan i Göteborg.

GDPR Policy antagen av styrelsen 14/6 2018 – informa  on  ll våra medlemmar 21/7.

Medlemskap
Västra Götalands Bildningsförbund har under året varit medlemmar i följande organisa-
 oner: Biblioteksmuseiföreningen, Bohusläns föreningsarkiv, Skaraborgs föreningsakriv, 

Föreningen för folkbildningsforskning och IDEA.
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Årsbokslut för 2018
Västra Götalands Bildningsförbund 
Org nr 858500-5617 

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten 
Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund avger härmed följande berä  else för 
verksamhetsåret 2018. 

Västra Götalands Bildningsförbund ska företräda och fungera som intressebevakare av 
den samlade folkbildningen i Västra Götaland. Bildningsförbundets verksamhet grundar 
sig på fem perspek  v 

• Värdegrunden

• Samhälle och poli  k 

• Informa  on och kommunika  on

• Lärande och pedagogik

• Organisa  onen

Medlemmar i Västra Götalands Bildningsförbund är studieförbundens 10 regionala en-
heter, 16 rörelseägda folkhögskolor, 6 st regionägda folkhögskolor, SISU Idro  sutbildar-
na, Kultur i Väst och Västarvet. 

Styrelsens sammansä  ning 
Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund består av ordförande, tre ledamöter 
från studieförbunden tre ledamöter från folkhögskolorna samt två ledamöter som väljs 
av årsmötet .

Kansli
har under året bemannats av 2 tjänster.

Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund föreslår årsmötet besluta 

•  a   godkänna årsredovisningen och den ekonomiska berä  elsen 

•  a   årets resultat 114.925 kr balanseras i ny räkning. 

Beträff ande Bildningsförbundets resultat och ställning i övrigt hänvisas  ll e  erföljande 
resultat- och balansräkning med  llhörande  lläggsupplysningar.
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Intäkter
Basverksamhet och medlemsavgi  er Not 2018 2017
Anslag från studieförbundens regionanslag  1.029.999 1.029.998
Anslag från folkhögskolornas regionanslag  499.999 269.581
Deltagaravgi  er  28.050 -
Medlemsavgi  er  420.000 432.000
Övriga intäkter  14.000 200
  1.992.048 1.731.779
Projek  ntäkter 1 2.729.819 2.867.297
   
   

Summa intäkter  4.721.867 4.599.076

Kostnader
Verksamhetskostnader 2 192.020 63.975
Projektkostnader 2 2.629.819 2.649.188
Lokalkostnader  102.507 76.841
Kontors- och inventariekostnader 3 81.699 110.811
Personalkostnader  1.445.217 1.308.083
Förvaltningskostnader 4 144.232 194.104
Övriga externa kostnader 5 10.366 10.164
Summa kostnader  4.605.860 4.413.166

Resultat före fi nansiell intäkt och kostn.  116.007 185.910
Ränteintäkter  46 2.868
Räntekostnader (pensionskostnader)  -1.128 -128

Årets resultat  114.925 188.650

Resultaträkning
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Tillgångar Not 181231 171231

Omsä  nings  llgångar
Kundfordringar  4.000 -
Ska  ekonto  3.966 33
Ska  efordran  - 12.417
Upplupna inkomsträntor  - 1.129
Förutbetalda kostnader 6 6.912 6.824
Bank  4.299.136 4.339.540
Placeringskonto  238.990 238.870

Summa  llgångar  4.553.004 4.598.747

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Balanserat resultat  1.965.750 1.77.100
Årets resultat  114.925 188.650
  2.080.675 1.965.750

Ändamålsbestämt kapital
Personalutvecklingsfond  43.705 43.705
Verksamhetsutvecklingsfond    240.523 240.523
  284.228 284.228

Summa eget kapital  2.364.903 2.249.978

Kor  ris  ga skulder
Leverantörskulder  21.731 64.890
Ska  eskulder   7 77.573 79.504
Interimsskulder 8 1.919.687 1.967.244
Upplupna kostn. o förutbet. intäkter 9 169.110 237.131 

Summa skulder och eget kapital               2.188.101 2.348.769

Balansräkning
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Noter med redovisningsprinciper och 
bokslutskommentarer

Belopp anges i kronor.

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsbokslutet har upprä  ats i enlighet med bokföringslagen och  llämpliga delar av års-
redovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd med undantag av BFNAR 
2010:1. 

Intäkter och verksamhetskostnader har delats upp för a   tydliggöra bas- och medlems-
verksamheten från projektverksamheten. 

Intäkter 
Bildningsförbundets verksamhet fi nansieras genom en avsä  ning från studieförbundens 
och folkhögskolornas regionala anslag samt medlemsavgi  er från medlemmarna. 

Tillgångar och skulder 
Anläggnings  llgångar 
Materiella anläggnings  llgångar skrivs av systema  skt över den bedömda ekonomiska 
livslängden. 

Fordringar upptas  ll de belopp som e  er individuell prövning beräknas bli betalda. 

Not 1 Projek  ntäkter  
  Kost och Mo  on/Matmöten Skaraborg 2.131.781 
  Integra  onsprojek 598.038 
 Summa projek  ntäkter 2.729.819
  
Not  2  Verksamhetskostnader, basverksamhet  
 Hemsida 5.323 
 Övriga verksamhetskostnader 186.697 
 Summa verksamhetskostnader, basverksamhet 192.020

  Verksamhetskostnader, projekt  
  Kost och Mo  on/Matmöten Skaraborg 1.809.229 
  Inköpt tjänst Folkhälsosamordnare 278.190 
  Integra  onsprojekt 542.400 
  Summa verksamhetskostnader, projekt 2.629.819

  Totalt verksamhetskostnader 2.821.839

Not 3 Kontorskostnader  
 Förbrukningsinvenarier, repara  on och underhåll 29.898 
 Kontorsmaterial 2.586 
 Trycksaker 20.602 
 Telefon och datakommunika  on 26.165 
 Porto 2.448
   81699 
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Skolgatan 3, 532 31 SKARA
telefon 0511 - 134 65
e-post info@vgb.nu

www.vgb.nu


