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Om verksamheten

Ett minst sagt annorlunda år har vi lagt bakom oss. 2020 var året då det mesta ställdes
på kant, vi fick under våren lära oss att ställa in och ställa om i våra verksamheter. Hålla
avstånd, hålla i, hålla ut och hålla möten på digitala plattformar blev vardag för oss alla.
Detta medförde en stor påverkan för verksamheten inom folkbildningen med distansstudier, stängda verksamhetslokaler, digitala studiecirklar, kulturarrangemang, seminarier och konferenser.
Under året har folkbildningen i stort även ställts inför stora prövningar som inte har
med pandemin att göra. Studieförbunden i landet har under året uppmärksammats
negativt, utifrån misstankar om omfattande fusk i redovisningar. Detta har bland annat
sin grund i avslöjande av organiserat missbruk av bidragsmedel i Järvaområdet. Studieförbundens riksorganisationer har därför låtit göra en genomlysande granskning av all
verksamhet i landet. Trots att misstankar om utbrett fuskande i stor skala kan tillbakavisas genom denna granskning har det mediala drevet i frågan orsakat stor skada på
förtroendet för studieförbundens verksamhet och VGB har fått lägga mycket kraft på
att kommunicera med kommuner och region om detta. Efter granskning av Folkbildningsrådet har också en av folkhögskolorna, Interkulturella folkhögskolan i Göteborg,
förlorat sitt statsbidrag för verksamheten och VGB därmed en medlemsorganisation.
Här har andra folkhögskolor i närområdet kunnat träda in och erbjuda de deltagare
som drabbats en ny studieplats.
För folkhögskolorna i regionen så har de också fått ändrade förhållanden vad gäller relationen med Västra Götalandsregionen som under året förde över ansvaret för
folkhögskoleverksamheten från Kulturnämnden till Regionutvecklingsnämnden. Detta
medförde ett arbete med att skapa nya relationer och påbörja arbetet med att bygga
upp förtroendet med nya tjänstepersoner och politiker.
Den utbildning, ”Folkbildningens idé och praktik”, som vi initierade med Göteborgs
Universitet har genomförts med ett väldigt gott resultat. Ett 30-tal deltagare från VGB:s
medlemsorganisationer har deltagit och GU kommer nu att ha kursen i sitt ordinarie
utbud från och med 2021.
Vi står nu inför en stor utmaning framöver, där delar av folkbildningen ifrågasätts och
bidragsgivare agerar för förändrade bidragsformer. Vi måste tillsammans agera samstämmigt och förtroendeingivande för att återskapa goda relationer och vårt goda
anseende igen.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till anställda inom Västra Götalands Bildningsförbund
samt till anställda och förtroendevalda inom folkhögskolorna, studieförbunden och
övriga medlemsorganisationer för det arbete och insatser som gjorts under året. Vi vill
också rikta ett tack till företrädare för kommuner, Västra Götalandsregionen och andra
samarbetspartners för stöd och gott samarbete under 2020.
Ola Wirtberg
Styrelseordförande
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Inledning
Västra Götalands Bildningsförbund är ett samarbetsorgan för i Västra Götalandsregionen verksamma studieförbundsdistrikt, folkhögskolor och andra regionala kulturorgan
och skall som ett sådant bevaka och främja folkbildningsarbetet och folkbildningens
intressen i regionen genom omvärldsanalys, kommunikation, påverkan och samverkan.
Västra Götalands Bildningsförbund skall på sina medlemmars uppdrag verka som folkbildningens samverkansorganisation på det sätt medlemmarna beslutar.
Västra Götalands bildningsförbund är organiserat i en studieförbundsdelegation och
en folkhögskoledelegation. Studieförbundsdelegationen består av de 10 statsbidragsberättigade studieförbunden. Folkhögskoledelegationen består av de 16 rörelseägda
folkhögskolorna i regionen. De 6 folkhögskolor som har Västra Götalandsregionen som
huvudman är knutna till Bildningsförbundet som övriga medlemmar, liksom RF/SISU
samt Förvaltningen för kulturutveckling, VGR.
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Organisation
Medlemsorganisationer
Studieförbund

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

Övriga medlemmar

RF-SISU Idrottsutbildarna Väst
Förvaltningen för kulturutveckling, VGR
Billströmska folkhögskolan
Dalslands folkhögskola
Fristads folkhögskola
Grebbestads folkhögskola
Göteborgs folkhögskola
Vara folkhögskola

Rörelseägda folkhögskolor

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg
Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen
Axevalla folkhögskola
Borås folkhögskola
Finska Mångkulturella folkhögskolan
Folkhögskolan i Angered
Hellidens folkhögskola
Helsjöns folkhögskola
Hjo folkhögskola
Hjälmareds folkhögskola
Interkulturella folkhögskolan (ej kvar 2021)
Kvinnofolkhögskolan
Ljungskile folkhögskola
Nordiska folkhögskolan
Sankta Elisabets folkhögskola
Vinga folkhögskola
Wendelsbergs folkhögskola

Representantskap/Årsmöte
Ordinarie årsmöte genomfördes 2 april 2020 som digitalt möte
Sammantaget deltog på mötet 44 personer, varav 35 ombud
Styrelsen, genom ordförande, avtackade avgående styrelseledamöterna Ann-Louise
Friberg, Stina Britt Björk och Hans-Erik Pettersson för deras engagemang i VGB och
folkbildningen i länet.
Ett särskilt tack gavs även till Lars Carling, SV Skaraborg för arrangemanget av digitalt
årsmöte.
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Styrelse och övriga grupper
Västra Götalands Bildningsförbunds verksamhet utgår från vårt övergripande måldokument, den årliga verksamhetsplanen samt de beslut som fattas i styrelsen och i
delegationerna.

Styrelsen har under 2020 bestått av:

Ola Wirtberg		Ordförande
Magnus Linder
Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, Vice ordförande
Mikael Lindgren
Hjälmareds folkhögskola
Lena Elmqvist
Hellidens folkhögskola
Linda Novén
ABF Västra Götaland
Stig-Olov Blixt
Folkuniversitetet
Maria Valeberg
Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland
Kerstin Alnebratt
Förvaltningen för kulturutveckling, VGR
Mikael Norén
Vara folkhögskola
Styrelsen genomförde 7 möten under 2020
5 mars, 16 mars (extra möte), 2 april (konstituerande möte), 21 april, 17 juni, 16 september, 3 december

Styrelsens AU har under 2020 bestått av:

Ola Wirtberg
Ordförande VGB
Magnus Linder
Ordförande folkhögskoledelegationen
Linda Novén
Ordförande studieförbundsdelegationen
Arbetsutskottet har haft 5 möten under 2020.

Revisorer:

Ordinarie revisorer under 2020 har varit Håkan Andrén och Ingela Åkesson.
Lotta Jansson och Yvonne Karlsson har varit revisorsersättare.

Valberedningen

Valberedningen har under 2020 bestått av:
Sören Eriksson
Wendelsbergs fhsk (sammankallande)
Eva Lindgren
Göteborgs fhsk
Camilla Karlsson
Borås fhsk
Andreas Berglund
Medborgarskolan Region Väst
Annika Broman
Sensus Västra Sverige
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Studieförbundsdelegationen

Studieförbundsdelegationen har genomfört 7 möten under 2020:
24 januari (strategimöte), 26 februari, 3 april, 2 juni, 15 sept, 13 okt, 18 nov,
Linda Novén, ABF Västra Götaland, har varit delegationens ordförande.
Delegationens arbetsutskott har dessutom regelbundet träffats under året.
Studieförbundsdelegationen har under 2020 framförallt fokuserat på:
• Workshop påverkansarbete och samarbete inom och för folkbildningen
• Dialog med VGRs kulturnämnds presidum angående regionbidragen samt
omställning av verksamheten p g a Covid19-pandemin.
• Etikfrågor Kommunbidragsrekommendationen
• Regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020-2030 (RUS)

Folkhögskoledelegationen

Folkhögskoledelegationen har genomfört 4 möten under 2020:
16 januari, 11 maj, 15 sept, 18 november. Planerat möte 26 mars ersattes av en skriftlig
rapport.
Magnus Linder, Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, har varit delegationens
ordförande.
Delegationens arbetsutskott har dessutom regelbundet träffats under året.
Folkhögskoledelegationen har under 2020 framförallt fokuserat på:
• Dialogen med VGR gällande regionbidraget och en överenskommelse gällande
bland annat resurser för fullföljda studier och skolornas deltagande i FOKIS 		
(Folkbildning och kultur i samverkan).
• Dialog och påverkansarbete gentemot VGR inför överflyttning av folkhögskole-		
frågorna från Kultur- till Regionutvecklingsnämnden.
• Samarbetet mellan folkhögskolorna och Arbetsförmedlningen gällande de
särskilda uppdragen.
• Samordning av insatser utifrån Covid19-pandemins påverkan på
verksamheterna.

Personal

VGB har två anställda bildningskonsulenter. Under året har utvecklings- och uppföljningssamtal med personalen genomförts. Under året har VGB:s kontor i Göteborg avvecklats och ersatts av ett arbetsrum på Göteborgs Universitet.

Konkreta insatser och aktiviteter 2020

Här redovisas, utifrån verksamhetsplanens innehåll och disposition, de huvudsakliga
insatser och aktiviteter som genomförts under 2020.
Värdegrund, etik och ideologi
• Två digitala konferenser för studieförbunden kring anordnarskapet och
etikfrågor anordnades av VGB i oktober. Thorvald Åkesson, FBR, medverkade. 		
Konferenserna samlade totalt 181 deltagare.
• Digital konferens kring anordnarskapet med Maria Graner, FBR. Konferensen 		
samlade 87 deltagare
• Aktivt följt studieförbundens nationella fördjupade granskning under året
• Dialog med kommunernas företrädare när det gäller studieförbundens gransk-		
ningar samt framtida tillitsfrågor till studieförbunden och deras verksamhet.
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Samverkan och påverkan

Ett antal insatser under 2020 i Bildningsförbundets regi har syftat till kunskapsutveckling och kollegiala möten för framförallt Bildningsförbundets medlemmar. Vi deltar
också i mer regelbundna samverkansinsatser med aktörer i vår omvärld och processer
över tid. Några exempel på detta arbete under året är:

Samverkan

• Vi har under året fortsatt det organiserade samarbetet med Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Arbetsgruppen för detta samarbete består
av Johan Söderman, Martin Harling och Peter Korp från GU och Kinta Thorsell, Linda
Novén och Hans-Åke Höber från VGB.
• VGB anordnade 3 november en workshop kring skoladministrativa frågor för administratörer på folkhögskolorna. Ett nätverk mellan dessa har nu skapats. Medverkade gjorde Pär Wallin från Folkhögskolornas serviceorganisation.
• VGB deltar aktivt i processen med VGR kring den regionala Överenskommelsen med
civila samhället. VGB har en representant i övernskommelsegruppen samt står som
arbetsgivare åt civilsamhällets resursperson inom överenskommelsearbetet.
• DFS-arbetet Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad , information och opinionsarbete
exempelvis kring delregionala kulturplaner tillsammans med kommunalförbunden
samt att slå vakt om de generella kommunbidragen kopplat till VGBs kommunbidragsrekommendation.Produktion och spridning av informationsmaterialet ”Tillsammans framåt” angående studieförbundens arbete i 49 kommuner.
• Samverkansmöten med internatfolkhögskolorna för gemensam uppvaktning av FBR
rörande Covid19-pandemins effekter.
• Deltagande i länsbildningsförbundsträffar med bildningskonsulenter från hela landet.
• Deltagande i samverkanskonferens Studieförbunden i samverkan tillsammans med
LBF i landet för ordförande och konsulenter
• På grund av Covid19-pandemin ställdes årets gemensamma delegationskonferens in.

Påverkan

Vi har under året arbetat med aktivt påverkansarbete för att stärka folkbildningens position och förutsättningar att aktivt delta i samhällsutvecklingen i Västra Götaland. Vårt
påverkansarbete syftar även till att förbättra medlemsorganisationernas ekonomiska
och verksamhetsmässiga villkor. Några exempel på detta arbete under året är:
• Regelbundna träffar med Arbetsförmedlingen på regional nivå kring folkhögskolornas särskilda uppdrag etableringsinsatser och studiemotiverande folkhögskolekurs.
• Aktivt påverkansarbete genom inlagor, möten och framtagande av faktaunderlag
gentemot förtroendevalda och tjänstepersoner inom VGR efter beslut att från och
med 2021 föra över ansvaret för folkhögskolefrågorna från Kulturnämnden till
Regi onutvecklingsnämnden.
• Med anledning av hur Covid-19 pandemin drabbat folkbildningens organisationer
och verksamhet har VGB aktivt arbetat med att verksamhetsåret 2020 inte ska ut
göra beräkningsgrund för kommunala och regionala bidrag.
• RIO, FBR och Utbildningsdepartementet har uppvaktats med begäran om krisstöd
för de folkhögskolor som drabbats hårt av pandemin.
• VGB deltog i remissbehandlingen av VGR:s förslag till regional utvecklingsstrategi
2021-30.
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Information, opinion och kommunikation

Bildningskonsulenterna samt styrelse- och delegationsföreträdare har under året representerat Bildningsförbundet och folkbildningen vid olika former av möten. Det har
dels handlat om representation vid möten där informationsgivande eller informationsinhämtande varit huvudsyftet, dels möten där opinionsbildning och intressepolitisk
påverkan varit i fokus. Från och med mars 2020 har i stort sett samtliga möten ställts
om till digitala möten. Vi har också aktivt arbetat med information och opinion gentemot kommunerna och Västra Götalandsregionen. Några av dessa insatser under 2020
har varit:
• VGB var lokal arrangör av RIO:s workshop för rörelsefolkhögskolorna 4 mars kring
opinionsbildning och påverkan.
• VGB arrangerade två digitala föreläsningar med Thor Rutgersson kring FBR:s rapport om cirkelns betydelse. En föreläsning för studieförbunden och en för kommunala företrädare.
• Folkhögskoledelegationens AU har träffat presidierna för Kulturnämnden och
Regionala utvecklingsnämnden inom VGR.
• Arbetet har fortsatt för en implementering av VGB:s kommunbidragsrekommendation gällande studieförbunden i samtliga 49 kommuner i Västra Götaland. 45 av 49
kommuner har antagit rekommendationen.

Lärande, pedagogik och utveckling

• En av bildningskonsulenterna, Hans-Åke Höber, är från och med hösten 2020
samverkansdoktorand vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten på GU.
• Den årliga temadagen kring Demokrati och folkbildning genomfördes 23 september
tillsammans med Göteborgs Universitet, detta år i digital form. Huvudföreläsare var
Bo Rothstein. Ett drygt 80-tal personer deltog.
• Uppdragsutbildningen ”Folkbildningens idé och praktik” 15 hp tillsammans med
Göteborgs universitet, har genomförts med deltagare från våra medlemsorganisationer. 32 folkbildare genomför kursen.
• Vi har lyckats utverka att denna kurs från 2021 ges inom Universitetets ordinarie
kursutbud.
• Vi har utannonserat och behandlat ansökningar till årligt uppsatsstipendium. Tyvärr
fick vi 2020 inte in någon relevant ansökan.
• Vi samverkar med Föreningen för folkbildningsforskning och Hans-Åke Höber sitter i
föreningens styrelse.
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Projektrapporter

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället
Överenskommelsen mellan VGR och civilsamhället togs fram 2014. Överenskommelsen
ligger direkt under regionstyrelsen genom beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.
Under 2020 genomfördes en enkätundersökning där mottagarna var de föreningar/orgnaisationer som skrivit under överenskommelsen. De som skrev under 2014 hade stora
förväntningar på att fler dörrar skulle öpnnas mellan civilsamhället och VGR. Tyvärr har
inte dessa förväntningar uppfyllts.
Avsaknad av information om vad som händer i Överenskommelsearbetet var något annat som enkätundersökningen visade på.
Följande åtgärder har vidtagits utifrån enkätsvaren:
- Civilsamhället har från 1 mars 2020 en anställd processledare, Heidi Sandberg,
som på 50 % arbetar med överenskommelsen. VGB har åtagit sig arbetsgivarrollen
för denna tjänst.
- översyn av hemsidan (VGRs hemsida)
- mailat ut minnesanteckningarna från varje möte med Överenskommelsegruppen
- regelbunda facebookuppdateringar (153 st inlägg) tex presentaion av medlemmar
som skrivit under
- månatligt nyhetsbrev
- arbetsgrupp som jobbar med att ta fram riktlinjer för IOP (3 från VGR och 3 från
civilsamhället)
- Digitala möten kring covid 19 och civilsamhället i kris
- Medborgligt engangemang
- Jämlik hälsa, mfl.
Överenskommelsegruppen består av 5 förtroendevalda i VGR (Anna-Lena Holberg, Linnéa Hultmark, Kerstin Joelsson Wallsby,Soraya Zarza Lundberg, Karin Östring Bergman)
och 5 från civilsamhället (Gunilla Bernhardsson, Dario Espiga, Mats Hedenskog, Jan
Linde, Marita Graad-Jansson.
Ledamöterna i Överenskommelsegruppen är valda fram till 2022.
Mer info på VGRs hemsida: https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/social-hallbarhet/overenskommelsen-med-det-civila-samhallet/samt på
facebook, sök på Överenskomelsen - Västra Götalandsregionen.
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Folkhälsoprojekt Skaraborg Verksamheten under 2020

Studieförbund och folkhögskolor har inför och under 2020 haft tre tillfällen att inkomma med anmälningsformulär där man kortfattat beskriver de aktiviteter de vill arbeta
med inom Kost och Motion – Mat och Rörelse en för våren samt en för hösten. Efter
ändringsansökan av Matmöten Skaraborg gavs det möjlighet att söka medel för att
Motverka Ensamhet för hösten 2020.
Resultatet av detta blev 273 olika verksamheter/aktiviteter som beviljades ett stimulansbidrag. Skaraborgs samtliga 15 kommuner har omfattats av verksamheten i större
eller mindre grad och där kan konstateras att fördelningen inte följer kommunernas
storlek utan att det mer handlar om uttryckliga behov samt kreativa krafter bland folkbildningens personal och deras samverkanspartner.
Omfattningen av verksamheten visar på att ca 3.200 Skaraborgare på olika sätt deltagit
i de olika aktiviteterna under året inom Kost och Motion – Mat och Rörelse.
”Matmöten Skaraborg” genomförde 3 aktiviteter med ca 150 deltagare under 2020.
”Matmöten Skaraborg” bygger på att det ska ske aktiviteter i varje kommun, med
temat: ”MAT”, Närproducerat! Vad är en bra frukost? Vad är ett bra mellanmål efter
skolan? Lunch och middag?
Hur kan jag grilla nyttigare? Smaka mera grönt!
Detta arbete är påbörjat med stor framgång, men på grund av pandemin med tillhörande restriktioner så kunde vi inte fortsätta detta arbete.
VGB fick därför godkänt att förändra projektet och den nya inriktningen blev ”Motverka
Ensamhet”.
Under hösten-20 har behovet och efterfrågan varit stort på alternativa aktiviteter, då
de traditionella aktiviteterna har blivit inställda. Här har vi alla tänkt om och lärt nytt.
Vi är kreativa och försöker ge möjlighet till alternativa lösningar, nu när vi inte får träffas fysiskt. Folkbildningen har fått ställa om till de digitala miljöer vi nu har att erbjuda.
Våra verktyg under pandemin: naturen, telefoner, smartphone, plattor och datorer, allt
utifrån kunskap, behov och möjligheter.
Vi har under hösten engagerat ca 1.060 deltagare i 76 olika aktiviteter.

Västra Götalands Bildningsförbunds årsredovisning för 2020 sid 11

Årsbokslut för 2020
Västra Götalands Bildningsförbund
Org nr 858500-5617

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten

Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund avger härmed följande berättelse för
verksamhetsåret 2020.
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 enheter, 17 rörelseägda folkhögskolor, 6 st regionägda folkhögskolor, RF-SISU Idrottsutbildarna Väst och Förvaltningen för kulturutveckling, VGR.

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 294 521 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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Resultaträkning
Not

2020

Intäkter			

2019

Basverksamhet och medlemsavgifter			
Studieförbundens avsättning		
765 000
764 998
Folkhögskolornas avsättning		
765 231
765 461
Medlemsavgifter		
525 000
426 000
Övriga intäkter			
36 624
Deltagaravgifter			
10 150
		
2 055 231
2 003 233
			
Projektintäkter
1
2 447 290
2 672 648
			
Summa intäkter		
4 502 521
4 675 881

Kostnader			

Verksamhetskostnader
2
117 597
180 373
Projektkostnader
2
2 371 813
2 572 648
Lokalkostnader		
94 144
104 022
Kontors- och inventariekostnader
3
85 335
68 756
Personalkostnader		
1 402 450
1 520 617
Förvaltningskostnader
4
123 017
224 348
Övriga externa kostnader
5
13 764
13 380
Summa kostnader		
4 208 120
4 684 144
			
Resultat före finansiella intäkt och kostn. 		
294 402
-8 263
Ränteintäkter		
119
119
Räntekostnader			
-336
Årets resultat		

294 521
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-8 480

Balansräkning
					
Not
2020
2019

Tillgångar			

Omsättningstillgångar			
Kundfordringar		
12 000
300
Förutbetalda kostander
6
5 929
7 413
Bank		
4 398 751
3 919 176
Placeringskonto		
239 229
239 109
			
Summa tillgångar		
4 655 909
4 165 998
			
			

Skulder och egeta kapital			

Eget kapital			
Balanserat resultat		
2 072 195
2 080 675
Årets resultat		
294 521
-8 480
		
2 366 716
2 072 195
			
Ändamålsbestämt kapital			
Personalutvecklingsfond		
43 705
43 705
Verksamhetsutvecklingsfond		
240 523
240 523
		
284 228
284 228
			
Summa eget kapital		
2 650 944
2 356 423
			
Kortfristiga skulder			
Leverantörskulder		
48 802
57 987
Skatteskulder
7
76 242
81 113
Interimskulder
8
1 743 189
1 484 812
Upplupna kostn oc förutbetl intäkter
9
136 732
154 914
Övriga kostfristiga skulder			
30 749
Summa skulder		
2 004 965
1 809 575
			
Summa skulder och eget kapital 		
4 655 909
4 165 998
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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 årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd med undantag av BFNAR
2010:1.
Intäkter och verksamhetskostnader har delats upp för att tydliggöra bas- och medlemsverksamheten 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
Mat och rörelse Skaraborg
Integrationsprojekt VGR
Follkbildningens idé och praktik
Överenskommelsen
		
Not 2

Verksamhetskostnader, basverksamhet
Hemsida
Verksamhetskostnader
		
Verksamhetskostnader, projekt
Kost och motion Skaraborg
Mat och rörelse Skaraborg
Motverka ensamhet Skaraborg
Integrationsprojekt VGR
Inköpt tjänst folkhälsosamordnare
Folkbildningens idé och praktik
Överenskommelsen
		
Totalt verksamhetskostnader
Not 3

1 759 091
146 864
180 000
361 335
2 447 290
9 861
107 736
117 597
41 568
1 041 000
291 000
146 864
285 523
244 523
321 335
2 371 813
2 489 410

Kontorskostander
Förbrukningsinventarier, underhåll
34 420
Kontorsmaterial
3 418
Trycksaker
23 571
Telefon och datakommunikation
21 587
Porto
2 339
		
85 335
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Not 4

Förvaltningskostnader
Revisionsarbete
Resekostnader, förtroendevalda
Övriga kostnader förtroendevalda
Årsmöte
Företagsförsäkringar
Övriga förvaltningskostnader
		
Not 5

Övriga externa kostnader
Bankkostnader
Medlemsavgifter
Facklitteratur
		

14 857
5 383
24 888
2 587
4 352
70 950
123 017
2 104
3 067
8 593
13 764

Not 6

Förutbetalda kostnader
Kontorsförsäkringar och program

Not 7

Skatteskulder
Arbetsgivaravgift dec 2020
Personalskatt dec 2020
Särskild löneskatt
Summa

5 929
33 674
31 551
11 017
76 242

Not 8

Interimskulder
Revisionsarbete
Mat o rörelse/Motverka ensamhet
Antologi VGB och GU
Överenskommelsen
		
Upplupna kostnader och
förutbetalda kostander
Upplupna semesterlöner
Upplupna beräknade arbetsgivaravgifter
		

17 579
1 561 945
25 000
138 665
1 743 189

Not 9

Skara
2021 – 03 – 09

Ola Wirtberg		

Linda Novén		

Magnus Linder

Stig-Olov Blixt		

Maria Valeberg

Lena Elmquist

Mikael Lindgren

Kerstin Alnebratt

Mikael Norén

Hans-Åke Höber

Marita Graad-Jansson
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104 041
32 691
136 732
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Skolgatan 3, 532 31 SKARA
telefon 0511 - 134 65
e-post info@vgb.nu
www.vgb.nu
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