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Om verksamheten
Västra Götalands Bildningsförbunds verksamhet för 2019 redovisas med denna årsre-
dovisning kompletterat med muntliga föredragningar vid årsmötet. 

Verksamheten har under året planerats och genomförts genom av Studieförbunds- 
respektive Folkhögskoledelegationen. Detta redovisas under rubriken Utvecklings- och 
påverkansarbete
Bildningsförbundets arbete med olika folkhälsoprojekt har fortgått och samordnats av 
en projektledare på deltid, denna tjänst är inköpt från Studieförbundet Vuxenskolan i 
Skaraborg. Studieförbunden och folkhögskolorna i Skaraborg har haft ansvaret när det 
gäller projektens ledning och genomförande. 

Samarbetet med Göteborgs Universitet har under verksamhetsåret vidareutvecklats 
och fördjupats. Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Väs-
tra Götalands Bildningsförbund arrangerade för andra året i rad demokratidagen denna 
gång under temat “Överlever demokratin klimatkrisen?”  Dessutom har vi tillsammans 
skapat en universitetsutbildning på halvfart för folkbildare i regionen där vi erbjuder 
utbildningsplats till alla våra medlemmar.
Folkbildningen står ständigt inför nya utmaningar och vi är beredda att möta dem, vi 
står väl rustade med engagerade medlemsorganisationer och entusiastisk personal. 

Med detta vill styrelsen rikta ett stort tack till anställda inom bildningsförbundet samt 
till anställda och förtroendevalda i studieförbund, folkhögskolor och övriga medlemsor-
ganisationer. 
Vi vill också tacka de företrädare för kommuner och för Västra Götalandsregionen och 
andra samarbetspartners för ett gott samarbete under 2019.

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

•	 främja folkbildningsarbetet genom omvärldsanalys, kommunikation och samverkan,

•	 bevaka den samlade folkbildningens intressen,

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

•	 stimulera samarbetet mellan medlemmarna i Bildningsförbundet,

•	 stödja att samråd också sker delregionalt och lokalt,

•	 ge tydlig information, internt och externt, om folkbildningen i regionen,

•	 driva opinion om folkbildningens roll och betydelse, samt i övrigt

•	 engagera sig i frågor som rör folkbildningsverksamheten.

Detta sker genom att Bildningsförbundet arbetar med fem olika perspektiv på verksam-
heten.

Första perspektivet. Värdegrunden.
Folkbildningens verksamheter ska stärka och utveckla demokratin. Den fria och 
frivilliga folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kun-
skap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. 

Andra perspektivet. Samhälle och politik 
Folkbildningen kan bidra till att lösa olika samhällssituationer 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. demokratiutveckling, arbets-
marknadspolitik, integration, skola, miljö, hälsa, etc. 

Tredje perspektivet. Information och kommunikation
En initierad och ideologisk debatt om folkbildningen behöver föras såväl i traditio-
nella som i nya, sociala medier. En folkbildningsdebatt inspirerar och utmanar de 
egna organisationerna och ökar samtidigt den allmänna medvetenheten och intresset.

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

Femte perspektivet. Organisationen
Folkbildningen i regionen stärks av att alla folkbildningens aktörer samverkar i en ge-
mensam organisation. Organisationen måste vara kunnig i folkbildningsfrågor, lyhörd 
för medlemmarnas önskemål och kostnadseffektiv. 
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Rörelsefolkhögskolor
Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg
Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen
Axevalla folkhögskola
Borås folkhögskola
Folkhögskolan i Angered
Hellidens folkhögskola
Helsjön folkhögskola
Hjo folkhögskola
Hjälmared folkhögskola
Interkulturella folkhögskolan
Kvinnofolkhögskolan
Ljungskile folkhögskola
Mångkulturella finska folkhögskolan
Nordiska folkhögskolan
St Elisabet folkhögskola
Vinga folkhögskola
Wendelsbergs folkhögskola

Medlemsorganisationer

Organisation

Representantskap/Årsmöte

Studieförbund
ABF Västra Götaland  
Studieförbundet Bilda i Väst  
Folkuniversitetet  
Ibn Rushd    
Kulturens bildningsverksamhet region Väst 
Medborgarskolan region Väst 
NBV Väst   
Studiefrämjandet i Väst  
Sensus i Västra Sverige  
Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland

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

Ordinarie representantskap
Ordinarie årsmöte genomfördes 4 april 2019 på Nordiska folkhögskolan, Kungälv.

Årsmötet Inleddes med att Nils Zandhers, nyss fyllda 90 år, uppvaktades av VGB med 
en gåva och ett diplom för sin enastående folkbildargärning.
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Styrelse och övriga grupper
Styrelsen har under 2019 bestått av:
Ordförande 
Ola Wirtberg

Ledamöter nominerade av folkhögskoledelegationen
Magnus Linder, Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen
Mikael Lindgren, Hjälmared folkhögskola
Lena Elmquist, Hellidens folkhögskola

Ledamöter nominerade av studieförbunden 
Linda  Novén, ABF Västra Götaland 
Ann-Louise Friberg, NBV Väst 
Stig-Olov Blixt, Folkuniversitetet 

Ledamöter valda av årsmötet 
Stina-Britt Björk, Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland  
Hans-Erik Pettersson, Grebbestads folkhögskola 

Personalrepresentant
Marita Graad-Jansson, VGB
Hans-Åke Höber, VGB  

Styrelsemöten
Styrelsen sammanträdde vid 5 tillfällen under 2019:
7 mars, 4 april (konstituerande möte), 11 juni, 12 september, 5 december

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet (AU) består av styrelseordförande och ordföranden för studieförbunds- 
respektive folkhögskoledelegationerna. AU förbereder vid behov tillsammans med 
kansliet frågor inför behandling i styrelsen. 
Styrelsens AU har under 2019 bestått av Ola Wirtberg, Magnus Linder och Linda Novén. 
AU genomförde fyra möten under 2019: 27 februari, 17 maj, 2 september, 28 november.

Revisorer
Ordinarie revisorer under året har varit Håkan Andrén, Skövde och Ingela Åkesson, 
Ljungskile. Ersättare har varit Ulla Venetvaara, Götene och Yvonne Karlsson, Skara.

Valberedningen
Valberedningen har under 2019 bestått av Sören Eriksson, Wendelsbergs fhsk, 
sammankallande, Eva Lindgren, Göteborgs fhsk, Lise-Lotte Wallin, Helsjön fhsk, 
Andreas Berglund, Medborgarskolan samt Annika Broman, SENSUS

Studieförbundsdelegationen
Studieförbundsdelegationen består av en representant vardera från studieförbundens 
regionala enheter i Västra Götaland. Ordförande har varit Linda Novén, ABF Västra 
Götaland. Delegationen har också ett AU som tillsammans med bildningskonsulenten 
förberett och följt upp delegationens möten. Studieförbundsdelegationen har genom-
fört 5 möten under 2019: 22 januari, 25 mars, 27 maj, 11 sept, 14 nov. 



Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2019 sid 7

Folkhögskoledelegationen
Folkhögskoledelegationen består av företrädare för varje rörelsefolkhögskola. Magnus 
Linder, Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, har varit delegationens ordförande. 
Delegationen har också ett AU som tillsammans med bildningskonsulenten förberett 
och följt upp delegationens möten.
Folkhögskoledelegationen har genomfört 5 möten under 2019:
22 januari, 22 mars, 18 juni, 11 sept, 22 november. 

Arbetsgrupp för Kost och Motion/Matmöten Skaraborg
Yvonne Bergman Lundin, Studieförbundet Vuxenskolan/projektsamordnare VGB.
Anders Karlsson, Studieförbundet Bilda, 
Kari Nurkkanen, ABF Skaraborg,
Ulla Veentvara, Axevalla folkhögskola
Madeléne Engvall, Folkhälsoenheten Skaraborg.

Representation och samverkan
Bildningskonsulenterna samt styrelse- och delegationsföreträdare har representerat 
Bildningsförbundet och folkbildningen vid olika former av möten. Det har dels handlat 
om representation vid möten där informationsgivande eller informationsinhämtande 
varit huvudsyftet, dels om mer regelbundna samverkansinsatser och processer över tid. 
Några av dessa har under 2019 varit:

Representation
•	 Studieresa till Region Skåne och möte med folkbildnings- och 
 Regionföreträdare.
•	 Länsbildningsförbundsträff med bildningskonsulenter från hela landet. 
•	 Samverkanskonferens Studieförbunden i samverkan tillsammans med LBF i 
 landet för ordförande och bildningskonsulenter
•	 Möten med Västarvet, Kultur i Väst och SISU
•	 Möten med Arbetsförmedlingen om NAD-projekt för nyanlända
•	 Regionkonferens ”Fullföljda studier”. 
•	 Hearing VGR:s kulturplan
•	 Konferens och möten med civilsamhället kring utbildning för ensamkommande 

flyktingar
•	 Möte med Högskolan Väst kring fortbildningsmöjligheter
•	 Deltagande i Folkbildningens forskningsdag, Vestlunddagarna och Mimer-
 konferensen
•	 Studiebesök från Voksenoppläringsförbundet, VOFO – Östvold.
•	 Möten med AF regionalt och i GR kring folkhögskolornas särskilda uppdrag 

Samverkan
•	 Arbetsgruppen för samarbetet mellan VGB och Utbildningsvetenskapliga 
 fakulteten, GU.
•	 Arbetsgruppen för Överenskommelsen mellan VGR och civilsamhället. 
•	 Arbetsgrupp kring #ViMåstePrata - kampanjen inför Demokratidag
•	 DFS-arbetet Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad , information och opinionsarbete
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Utvecklings- och påverkansarbete
Ett antal insatser under 2019 i Bildningsförbundets regi har syftat till kunskapsutveck-
ling och kollegiala möten för framförallt Bildningsförbundets medlemmar. Vi har också 
arbetat med aktivt påverkansarbete för att förbättra medlemsorganisationernas villkor. 
Några exempel på detta arbete under året är:

Fortbildning, kurser och konferenser 
•  Medverkan på Folkuniversitetets personalfortbildning 19 mars
• Demokratidag #ViMåstePrata i Borås 25 april
• Workshop med Torvald Åkesson och Lars Tengberg, FBR, 11 september
• Folkbildning och demokrati, seminarium 25 september i samarbete med GU
• Medverkan på personaldag om folkhögskoleutveckling, Axevalla fhsk 1 november
• ”Hur syns vi bättre?” opinionsbildningsworkshop med studieförbunden 6 november
• Eva Åström, FBR, 26 november presentation av FBR:s rapport om cirkeldeltagare
• Fortbildningsdag om specialpedagogik för folkhögskolorna 29 november

Påverkansarbete
• Två Informationsträffar för handläggande kommunala tjänstepersoner och 
 politiker Medverkan av Eva Åström, FBR. Kommunbidragsrekommendationen. 

26 och 27 november.
• Möte med VGR:s Kulturnämnds presidium
• Särskilda insatser i vissa kommuner för att försvara kommunbidraget till 
 studieförbunden
• Inlagor till VGR och uppvaktning rörande regionbidraget för folkhögskolorna 

2020, Folkbildning och kultur i samverkan samt förstärkt stöd för fullföljda 
 studier.
 

Utvecklingsarbete
• Framtagande av överenskommelse mellan VGR och rörelseskolorna pågår
• Utveckling av uppdragsutbildning ”Folkbildningens idé och praktik” 15 hp till-

sammans med GU
• Ny hemsida 
• Framtagande av informations och marknadsföringsmaterial, bland annat ”Isberget”
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Folkhälsoprojekt 
Kost och Motion – Mat och Rörelse (Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden)
Under året har det genomförts 339 olika aktiviteter, med ca 4.500 skaraborgare.
De prioriterade grupperna har varit: Barnfamiljer, Unga vuxna, Äldres hälsa och grup-
per med särskilda behov.  

Matmöten Skaraborg (ett delprojekt i Kost och Motion)
Under året har vi både avslutat en projektperiod och påbörjat nästa.
Vi har nått ca 3.000 personer i 23 aktiviteter. 

Folkbildning och föreningslivet – två nyckelspelare i integrationsarbetet  
(VGR Folkhälsokommitté)
Det har varit ett integrationsprojekt med sex delprojekt som avslutades den 20191231, 
om inget annat anges nedan. 
Globalt Café – ABF Fyrbodal avslutades 20181231
Fadderverksamheten – Hjälmareds folkhögskola 
Lokalt föreningsliv – Ljungskile folkhögskola
Mosaikfabriken – NBV Väst
Skapa mötesplatser – Sensus Studieförbund Dalsland
Skapa mötesplatser – Studiefrämjandet Sjuhärad avslutas 20200430

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

Medlemskap
Västra Götalands Bildningsförbund har under året varit medlemmar i följande organisationer: 
• Biblioteksmuseiföreningen
• Bohusläns föreningsarkiv
• Skaraborgs föreningsakriv
• Föreningen för folkbildningsforskning och IDEA. 
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Årsbokslut för 2019
Västra Götalands Bildningsförbund 
Org nr 858500-5617 

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten 
Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund avger härmed följande berättelse för 
verksamhetsåret 2019. 

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

• Värdegrunden

• Samhälle och politik 

• Information och kommunikation

• Lärande och pedagogik

• Organisationen

Medlemmar i Västra Götalands Bildningsförbund är studieförbundens 10 regionala en-
heter, 17 rörelseägda folkhögskolor, 6 st regionägda folkhögskolor, SISU Idrottsutbildar-
na, Kultur i Väst och Västarvet. 

Styrelsens sammansättning 
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 två tjänster.

Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund föreslår årsmötet besluta 

•  att godkänna årsredovisningen och den ekonomiska berättelsen 

•  att årets resultat -8.480 kr balanseras i ny räkning. 

Beträffande Bildningsförbundets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.
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Intäkter
Basverksamhet och medlemsavgifter Not 2019 2018
Anslag från studieförbunden              764.998                1.029.999 
Anslag från folkhögskolorna  765.461 499.999
Deltagaravgifter  10.150 28.050
Medlemsavgifter  426.000 420.000
Övriga intäkter  36.624 14.000
  2.003.233 1.992.048
Projektintäkter 1 2.672.648 2.729.819
   
   

Summa intäkter  4.675.881 4.721.867

Kostnader
Verksamhetskostnader 2 180.373 192.020
Projektkostnader 2 2.572.648 2.629.819
Lokalkostnader  104.022 102.507
Kontors- och inventariekostnader 3 68.756 81.699
Personalkostnader  1.520.617 1.445.217
Förvaltningskostnader 4 224.348 144.232
Övriga externa kostnader 5 13.380 10.366
Summa kostnader  4.684.144 4.605.860

Resultat före finansiell intäkt och kostn.  -8.263 116.007
Ränteintäkter  119 46
Räntekostnader (pensionskostnader)  -336 -1.128

Årets resultat  -8.480 114.925

Resultaträkning
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Tillgångar Not 191231 181231
Omsättningstillgångar
Kundfordringar  300 4.000
Skattekonto  - 3.966
Skattefordran  - -
Upplupna inkomsträntor  - -
Förutbetalda kostnader 6 7.413 6.912
Bank  3.919.176 4.299..136
Placeringskonto  239.109 238.990

Summa tillgångar  4.165.998 4.553.004

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Balanserat resultat  2.080.675 1.965.750
Årets resultat  -8.480 114.925
  2.072.195 2.080.675

Ändamålsbestämt kapital
Personalutvecklingsfond  43.705 43.705
Verksamhetsutvecklingsfond    240.523 240.523
  284.228 284.228

Summa eget kapital  2.356.423 2.364.903

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder  57.987 21.731
Skatteskulder   7 81.113 77.573
Interimsskulder 8 1.484.812 1.919.687
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 9 154.914 169.110 
Övriga kortfristiga skulder  30.749 -
Summa skulder               1.809.575 2.188.101

Summa skulder och eget kapital               4.165.998 4.553.004

Balansräkning
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Noter med redovisningsprinciper och 
bokslutskommentarer

Belopp anges i kronor.

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

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

Intäkter 
Bildningsförbundets verksamhet finansieras genom en avsättning från studieförbundens 
och folkhögskolornas regionala anslag samt medlemsavgifter från medlemmarna. 

Tillgångar och skulder 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska 
livslängden. 

Fordringar upptas till de belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalda. 

Not 1 Projektintäkter  
  Kost och Motion/Matmöten Skaraborg 1.672.568 
  Integrationsprojek 558.319 
 Kunskapskraft 332.470 
 #ViMåstePrata 109.291 
 Summa projektintäkter 2.672.648

 Not  2  Verksamhetskostnader, basverksamhet  
 Hemsida 26.089 
 Övriga verksamhetskostnader                                                                   154.284 
 Summa verksamhetskostnader, basverksamhet 180.373

 Verksamhetskostnader, projekt  
  Kost och Motion/Matmöten Skaraborg 1.307.292 
  Inköpt tjänst Folkhälsosamordnare 331.595 
  Integrationsprojekt 492.000 
 Kunskapskraft 332.470 
 #ViMåstePrata 109.291 
  Summa verksamhetskostnader, projekt 2.572.648

 Totalt verksamhetskostnader 2.753.021

Not 3 Kontorskostnader  
 Förbrukningsinvenarier, reparation och underhåll 10.277 
 Kontorsmaterial 698 
 Trycksaker 34.800 
 Telefon och datakommunikation 21.413 
 Porto 1.568

   68.756 
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Not 4 Förvaltningskostnader  
  Representation - 
 Revisionsarbete 13.950 
 Resekostander förtroendevalda 18.449 
 Övriga kostnader förtroendevalda 82.886 
 Årsmöte 18.648 
 Företagsförsäkringar 4.615 
 Övriga förvaltningskostnader 85.800
   224.348
Not 5  Övriga externa kostnader  
 Bankkkostnader 2.089 
 Medlemsavgifter 10.068 
 Facklitteratur 1.223 
   13.380 
Not 6 Förutbetalda kostnader  
  Kontorsförsäkringar och program  7.413 
  
Not 7 Skatteskulder  
 Arbetsgivaravgift dec 19 27.539 
 Personalskatt dec 19 28.195
  Skuld särskild löneskatt 25.379
   81.113
   
Not 8 Interimskulder  
  Kost och Motion/MatmötenSkaraborg 1.321.036 
  Integrationsprojekt 146.864 
 Revisonsarbete 16.912 
   1.484.812
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  
 Upplupna semesterlöner 117.876 
 Upplupna beräknade arbetsgivaravgifter 37.038 
   154.914

Skara i mars 2020

Ola Wirtberg   Linda Novén   Ann-Louise Friberg

Stig-Olov Blixt   Magnus Linder  Mikael Lindgren

Lena Elmquist   Stina-Britt Björk   Hans-Erik Pettersson

Hans-Åke Höber  Marita Graad-Jansson
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Skolgatan 3, 532 31 SKARA
telefon 0511 - 134 65
e-post info@vgb.nu

www.vgb.nu


