Studieförbundet Vuxenskolans
erbjudande till

FIBER–föreningen

Levande Landsbygd – Levande Stad
Vi vill att hela Gotland ska leva, från Norr till Söder. Ni är en
viktig del av det. Över hela Gotland pågår det verksamheter
i föreningar med ideella krafter som bidrar till ett rikt utbud
för gotlänningarna. Vi vill synliggöra detta.
När ni samverkar med oss rapporterar vi in er verksamhet
till folkbildningsrådet. Det ger Er ett stöd från oss och bidrar
även till att visa upp allt vårt arbete som pågår.
Hjälp oss gärna med det!

Vad kan vi göra för dig/din förening/organisation?
Att samarbeta med oss ska vara enkelt för er. Vi träffas och går igenom er
verksamhet. Vad pågår just nu och vilka planer finns framöver?
Håller ni redan på med cirklar? Arrangerar ni kulturarrangemang?
Varje aktivitet eller utbildning ni gör i samverkan med oss kan generera ett
stöd tillbaka till föreningen. Stödet kan ges i olika former:
1.

Pedagogiskt stöd – vi kan hjälpa er att utveckla er förening, hålla
kurser för föreningen, vara ett bollplank, tipsa om föreläsningar,
hjälpa till att skapa cirklar m.m.

2.

Administrativt stöd – vi kan hjälpa till att skapa trycksaker,
kopiera, göra utskick, göra annonser, ta upp anmälningar,
hantera anmälningsavgifter m.m.

3.

Finansiellt stöd – vi kan bidra med annonskostnader,
publikationskostnader, lokalhyra, kursmaterial m.m.

Det går även bra att samverka med andra organisationer tex Leader.

Exempel:
Förening X har planering för att genomföra ett arrangemang, tex Fibermässa.
Om det finns ett utvecklingsarbete/lärande i planeringen = cirkel*.
Föreningen X anordnar olika träffar tex Fibercafé, Fiberpub = arrangemang
Föreningen X anordnar utbildningar, ”Hur du installerar din fiber” = cirkel/kurs
Föreningen X:s styrelse vill fortbilda sig i anslutning till styrelsemötena = cirkel
*cirkel = minst 3 deltagare, vid minst 3 träffar och sammanlagt minst 9 timmar (annars en kurs)

Vi upprättar gärna ett samverkansavtal med er förening/organisation

SAMVERKANSAVTAL

Detta samverkansavtal mellan …………………………………………….
och Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har till syfte att underlätta och stödja ett
samarbete som är till gagn för båda parter.
Samarbetet grundas på ömsesidig respekt och vilja att samverka mellan två helt
självständiga organisationer/föreningar.
Avtalet om samverkan gäller studiecirklar, utbildningar, kurser och kulturarrangemang. Genom att avtal upprättas, erhåller föreningen ett medlemsinriktat
stöd till kultur- och studiecirkelverksamhet.
Vid annonsering inför arrangemang som sker i samverkan mellan
………………………………………….
och Studieförbundet Vuxenskolan ska SV:s logotyper finnas med.
SV kan hjälpa till med utformning av annonser och trycksaker.
Avtalet innebär också rätt till att utse en representant till SV:s årsstämma.
Representanten har närvaro- och yttranderätt men ej rätt att delta i beslut.

Detta avtal gäller tills vidare eller tills det sägs upp av någondera parten.
SV Gotland …… /…… 20……

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Namnteckning / SV

Namnteckning / Förening

Vad är Studieförbundet Vuxenskolan, SV?
Studieförbundet Vuxenskolan har ett ärofyllt
uppdrag att stärka och utveckla demokratin.
Vi vill göra det möjligt för människor att påverka
sin livssituation och skapa engagemang att delta i
samhällsutvecklingen. Vi är stolta över att bidra
till att utjämna utbildningsklyftor och att höja
bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
Vi är en icke vinstdrivande organisation.
Basen i SV:s verksamhet är studiecirkeln, en
pedagogisk form för lärande som bygger på
delaktighet, kunskap och personlig utveckling.
Andra studieformer kan vara seminarier, kurser,
projekt, utställningar, arrangemang och
kulturprogram.

Vi har ett stort personligt engagemang!
Vi har fyra lokala kontor då vi vill finnas nära er.
Kom in och träffa vår fantastiska personal.
De är aktiva inspiratörer, sätter tankar i rullning,
lyhörda samarbetspartners, fångar upp
önskemål, förmedlar kontakter och möjliggör
fler aktiviteter. Det blir ett möte som berikar.
Vår personal bor och verkar på Gotland.

Växel: 20 50 70

e-post: gotland@sv.se

www.sv.se/gotland

