FNV Ledarforum och Årsmöte 2015
Den 17-19 september genomfördes FNV:s årliga ledarforum och årsmöte i Köpenhamn.
FNV är den nordiska sammanslutningen av studieförbund med likartad
verksamhet/grundvärderingar. Syftet är att samla organisationerna gentemot nordiska och
europeiska folkbildningsarenor för att öka vårt genomslag.. FNV:s medlemsorganisationer är
SV (Studieförbundet Vuxenskolan) Sverige, LOF (LOF:s landsorganisation) och FORA i
Danmark, MSL (Maaseudun Sivistysliitto/Landsbygdens bildningsförbund), SFV Bildning
(SFV) och VISIO (Vihreä Sivistys ja Opintokeskus/De grönas studieförbund) i Finland samt
SpS (Senterpartiets Studieforbund) och Studieforbundet Kultur og tradisjon i Norge Inför
årets årsmöte hade också en ny finsk organisation, OK, bett att få delta för att också eventuellt
väljas in.
Styrelsen utgörs av en person per land och dessa sitter på ett tvåårsmandat. Beatrice Östman
från Finland är ordförande. (Ordförandeskapet rullar mellan de fyra länderna) Stefan
Landberg Sverige är vice ordförande och Elinor Harder Andersen Danmark samt Ivar Odnes
från Norge är ledamöter.
Genom avtal med SV, bl a för att SV är största organisationen i FNV, så har också SV ansvar
för generalsekreterarskapet. Denna tjänst (20 %) finansieras av de medlemsavgifter FNV har.
Sedan februari 2013 är vår generalsekreterare Ann-Marie Winberg (också avdelningschef för
SV Göteborgsregionen Sydost).
FNV anordnar traditionsenligt två dagars ledarforum, där tanken är att fokusera på en för
medlemsorganisationernas gemensamma fråga. Dels klargörs detta i verksamhetsplanen (som
diskuteras på årsmötet), dels på det så kallade generalsekreterarmötet som hålls i januari som
är en halvårsavstämning med alla organisationernas generalsekreterare och styrelsen för FNV.
Årets ledarforum inleddes på Vartorv i Köpenhamn som är en byggnad sedan 1700-talet som i
sin mitt har en stor gård. Först ut var Beatrice Östman, vår ordförande, som i sitt
hälsningsanförande bl a tog upp det nordiska ansvaret för att ta emot de flyktingar som nu
kommer till oss. Beatrice berättade också att det nu kommer flyktingar genom Sverige in i
norra Finland som hört att beslutsprocesserna där är korta och som tar vägen genom Sverige
för att slippa ytterligare en båtresa. Bernhard Trier Fredriksen, generalsekreterare för FORA
och värd för ledarforum, hälsade oss också välkomna till Danmark, där FNV senast var 2010,
då i Faxe någon timme söder om Köpenhamn.
Efter en presentationsrunda inledde Anna Kolind, styrelseledamot i såväl Fora som
Grundtvigs Forum med att berätta om danska efterskolor, utmaningarna i Danmark där man

nu formulerar de mål dagens folkbildning - folkupplysning - har, och ett projekt som
genomförs med demokratipiloter. Projektet syftar till att inspirera unga att engagera sig där de
bor, och ta del i den lokala demokratin genom att få ta del av personliga och praktiska redskap
och kompetenser för att skapa projekt, och till att samordna dessa med andra i en önskan om
det "gemensammas bästa". En hjälp i arbetet är s.k. "samtalskort" som antingen kan innehålla
information och fakta om t ex EU och Danmark, eller om olika ord som tillit och vad det kan
betyda för olika människor. Korten ska användas i olika situationer när man samtalar med
människor.
Jesper Öland fortsatte med att berätta om Roskildefestivalens idé att starta en högskola
(motsvarande en svensk folkhögskola). I den danska modellen innebär detta både
universitetsförberedande (21–22-åringar) och lära för livet. (Jesper gav också en kort historisk
exposé från Humboldt till Amdi - och sen för att lägga en grund för hur Roskilde resonerar
kring en ny folkhögskola. 2018 hoppas Roskildefestivalen att ha en högskola och dess
målsättning arbetar man med. I de förberedande arbetena är det viktigt att titta på var
målgruppen finns - är det på landsbygden eller i staden? Utformningen måste vara hållbar.
Kvällen avslutades med ett projekt som LOF bjudit in FNV-medlemmarna till, där man tänkt
sig att söka pengar från Nordplus Vuxen. Fokus främst är att kartlägga metoder att engagera
unga.
Årsmötet inleddes på lördagen hos DFS, Danske Folkeoplysnings Samråd i Köpenhamn, med
korta rapporter från de olika organisationerna där såväl landspecifika som
organisationsspecifika frågor berördes.
När årsmötet hanterade verksamhetsberättelsen framfördes synpunkter på FNV:s hemsida mer information borde läggas ut på hemsidan - protokoll, information om styrelsen etc – som
styrelsen tog till sig i det fortsatta arbetet. Räkenskaper med ett plusresultat på 684 SEK
godkändes, och efter revisionsberättelsen så fick styrelsen ansvarsfrihet. Huvudpunkten för
dagen var dock diskussioner kring FNV:s strategi, som nu ska omarbetas för att sedan antas
på nästa års årsmöte.
När ledarforum återupptogs under lördagen i Roskilde inleddes diskussionerna meden
uppsamling dels om torsdagen dels om arrangemanget i sin helhet. Bland annat konstaterade
deltagarna om Anna Kolinds presentation om demokratipiloter att demokrati aldrig kan tas för
givet.
Därefter var det dags för Agnete Andersson, bl. a Danmarks första skoldirektör och engagerad
i FORA med olika aktiviteter för asylsökande som berättade om några av sina
flyktingprojekt. Språkguider är ett projekt under tre månader från första mötet till sista - för
att det ska vara tydligt avgränsat.
Agnete avslutade med att ställa frågan om vilken är den största utmaningen för folkbildningen
nu? Kanske inte att engagera människor att hjälpa till utan att hålla dem kvar - att hålla
intresset uppe för att hjälpa flyktingar under en längre tid.

Agnete fick också under Fredagskvällens middag motta FNVs folkbildningspris för särskilt
viktiga, mångåriga och betydande folkbildningsinsatser för de nyanlända människor i
Danmark.
Per Paludan, generalsekreterare för LOF men också ordförande för EAEA - European
Association for the Education of Adults (eaea.org) avslutade ledarforum med att berätta om
EAEA:s pågående arbete. 2015 är det europeiska året för vuxenlärning med fokus på hälsa
och utveckling. EAEA jobbar idag brett både mot EU-parlament, kommission och enskilda
länders utbildningsministrar. Det som är på gång är ett manifest kring hur man ser på "adult
Learning"/"adult education" - också en diskussion om det handlar om "bildning" eller
"utbildning". Oavsett ska manifestet handla om folkbildningens möjligheter, utmaningar och
erbjudanden i Europa. Man har också tagit fram, med hjälp av medlemsorganisationerna,
landrapporter där man bl a lyfter finansiering, integration och utbildning av migranter,
utvecklingen av grundläggande kunskaper för lågutbildade och för de som har svårt att lära
sig.
EAEA erbjuder också ”younger staff training” 2-5 december med introduktion till såväl
EAEA som EU.
Avslutningsvis är planeringen inför 2016 i full gång och styrelsen ska ta vidare diskussionerna
om strategin till nästa års generalsekreterarmöte i Oslo i januari, inför årsmötet och
ledarforum i september nästa år som preliminärt äger rum i Lillehammer.
Konstaterades ett mycket väl organiserat Årsmöte och ledarforum med mycket lärande och
trevliga gemensamma möten. Stort tack till den lokala arrangören från FORA.
Den som är intresserad av att veta mer om FNV får gärna höra till FNV s generalsekreterare
Ann-Marie Winberg.
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