Vad är och gör en
studieorganisatör?

Mitt uppdrag som
studieorganisatör
Enligt partiets stadgar så ska föreningen utse en
studieorganisatör, som ska ingå i styrelsen. Men det är hela
styrelsen som är ansvarig, även för studieverksamheten
Studieorganisatören har en viktig roll i såväl planering, samordning
som genomförande och uppföljning av studierna.
För att underlätta det arbetet kan ett studieutskott eller motsvarande bildas.
Här kommer lite övriga råd, tips och trix som du kan använda som stöd för en
framgångsrik studieverksamhet
Planera studierna
När man planerar studierna kan man tänka på några saker innan man börjar:
•

•

•

Vad har vi hittills gjort som vi kan dra lärdomar av?
Vad var det som gjorde att vissa saker blev bra - framgångsfaktorer?
Varför lyckades vi inte med vissa saker – förbättringspotential
Inventera såväl deltagare till medlemsutbildning och ledarutbildningar
Inventera även cirkelledare, lokaler, resurser ekonomi mm, så att ni får
en helhetsbild av läget just nu.
Inventera vad det finns för samverkansparter till studieverksamheten

Gör en verksamhetsplan
•
•
•
•

Sätt mål för vad ni ska uppnå kommande år. Se till att de är
realistiska, ingen blir glad av att man aldrig når målen man sätter upp
Använd gärna ett årshjul för att underlätta att saker görs i en logisk
men också realistisk ordning
Lägg in aktiviteter, och skriv in vem som är ansvarig
Planera ett uppsökeri eller en ringkampanj för att marknadsföra och
rekrytera. Använd sociala medier, gör reklamblad och berätta på olika
möten för att marknadsföra det ni planerat

Samordna studierna med andra
Ibland lever man i föreställningen att man är ensam med just sina problem
och resurser.
Kontakta ABF och fråga hur de kan hjälpa till med lokaler, handledare,
material och annat. Prata också ihop om hur ni ska rapportera
verksamheten till dom. Är det en Studiecirkel, en föreläsning eller en
kurs. Fråga dom – dom kan!
Kontakta andra organisationer för att hjälpas åt när det behövs.
En arbetarekommun kan kontakta grannkommunernas. En S-förening
kan kontakta andra S-föreningar i närområdet
Kontakta partiets sidoorganisationer (dvs. SSU, S-studenter, S-kvinnor,
Tro och Solidaritet, HBT-S) om de finns på orten,.
Vad har de planerat? Har de kanske en handledare som ni behöver?
Har de deltagare som kan gå era utbildningar?
Rapportera till styrelsen
Eftersom styrelsen är ansvarig för all verksamhet bör dom vara informerade. Det är
också styrelsen som fattar beslut om studieplan, budget och annat som påverkar
hela föreningens verksamhet.
Håll styrelsen informerad löpande om hur det går, de kan också vara en resurs i
arbetet.
Utvärdera vad ni gjort
En framgångsfaktor för att utveckla verksamhet är att ta utvärdering på allvar. Det
är ett bra sätt att fundera igenom vad som har gått bra och mindre bra, samt varför
det gick så. En utvärdering kan sen ligga till grund för nästa års studieplan.
- Läs igenom eventuella utvärderingar och dra slutsatser
- Fråga era cirkelledare och handledare vad dom tänker runt
utbildningarna de genomfört
- Gör en ekonomisk avstämning. Det är ett bra sätt att hålla koll på
intäkter och kostnader inför kommande budget-arbete

Rapportera aktiviteter till ABF

Digitala studier
Testa att göra digitala studier?
Partidistriktet arbetar med att kunna erbjuda möten och utbildningar digitalt, samt
ge S-föreningarna verktyg och möjligheter att göra detsamma. Är din förening
intresserad? Har du önskemål om en digital utbildning? Kontakta
studieombudsman Carina Ring (kontaktuppgifter längst ned).
Gör en digital studiecirkel kring boken ”Vad är socialdemokrati?”
Här kan du läsa mer:
https://tankesmedjantiden.se/arkiv/sa-gar-du-en-digital-studiecirkel-kring-boken-vad-ar-socialdemokrati/

Studiehandledning:
https://webbutik.abf.se/ftp/files/vad%20ar%20socialdemokrati_studiehandledning_WEBB.pdf

Oavsett om du alltid kallat dig själv socialdemokrat och varit partimedlem i flera
år, eller nyss fått upp ögonen för socialdemokratisk ideologi, är ”Vad är
socialdemokrati?” en angelägen bok. Den ställer frågor och väcker tankar som är
nyttiga för den politiska idéutvecklingen samtidigt som den ger en övergripande
historielektion.
Genom denna cirkel kan fler lära om svensk socialdemokrati och diskutera dess
teori och praktik. Deltagarna får också möjlighet att prata om värderingar,
intressekonflikter, olika ideologier och samhällsanalyser tillsammans.
Hur startar jag och får tag på boken?
Kontakta ABF Göteborg:
Kamil Sha-Mohammed, Tel: 031-774 31 33 kamil.sha-mohammed@abf.se

Folkbildning i coronatider
På den här sidan har vi samlat guider, material, tips och inspiration för att hjälpa
ABFare och andra folkbildare att ställa om arbetet med exempelvis studiecirklar,
arrangemang och möten i samband med coronakrisen.
https://www.abf.se/folkbildning-icoronatider/?fbclid=IwAR1KhLlbMsoUtbb9esollUy3bo0PWEzqryhRPgTkBN8TRaqNmsWPJr5vKEU

Att vinna fler för
vår idé
Det här materialet ska hjälpa dig och dina kompisar i
föreningen att komma igång med utåtriktat arbete. Materialet
finns också i en lättläst version.
Vår förhoppning är att det här studiematerialet ska ge stöd och lust i det helt
avgörande jobbet att synliggöra Socialdemokraterna och bjuda in fler till vår
rörelse – som medlemmar, väljare eller som sympatisörer.
Materialet ska hjälpa dig och dina kompisar i den socialdemokratiska föreningen att
förbereda er och komma igång med utåtriktat arbete så som dörrknackning, öppna
politiska möten på arbetsplatser eller i föreningslokalen i hyreshusområdet,
nattöppna valstugor, torgstånd på festivaler och sportarrangemang, torgmöten eller
flygbladsutdelningar på busscentrum eller i bostadsområdet, för att nämna några
exempel.
Studiematerialet är gjort som en studiecirkel med tre träffar på ungefär två timmar
per träff. Självklart kan ni välja att jobba igenom hela materialet under en heldag
om det passar er bättre.
Studierna ska ses som förberedelse inför en kommande period med valrörelser.

5 steg till fler
medlemmar
Den allra bästa personen att värva en ny medlem är du som
själv tagit det där avgörande steget att bli medlem i
Socialdemokraterna. Det är när du berättar varför du blev
medlem, som dörren öppnas för någon annans engagemang.
Och egentligen är det inte så svårt.
Den enskilt viktigaste åtgärden för att vi ska bli ett växande parti är att vi som är
medlemmar frågar andra om de vill komma med. När personer, som i
undersökningar uppger att de kan tänka sig att gå med, får frågan varför de inte
blivit medlemmar så är det vanligaste svaret att de aldrig fått frågan. Så om vi bara
börjar ställa frågan så skulle vi bli fler medlemmar.
Varför ska vi bli fler medlemmar i Socialdemokraterna? Det enkla svaret är: För att
det gör oss starkare när vi ska förändra Sverige och världen.
Detta är ett studiematerial som ska hjälpa dig och din arbetarekommun eller
förening att sätta värvningen i centrum. I fem steg får ni struktur, verktyg, tips och
idéer. Materialet är tänkt för en mindre arbetarekommun eller en socialdemokratisk
förening.

Styrelseutveckling
Det här styrelseutvecklingsmaterialet vänder sig till er som vill
utveckla arbetet i styrelsen. Kanske komma ur gamla hjulspår
eller få inspiration till verksamhetsplanering.
Materialet bygger på att ni startar med att göra en gemensam analys av hur
styrelsearbetet fungerar idag. Utifrån den analysen väljer ni sedan vilket
område ni vill börja utveckla tillsammans.
De flesta styrelser har dagar när allt känns toppen och andra när det är lite mer
motigt. Vår förhoppning är att det här materialet ska ge er stöd och inspiration att
utveckla styrelsearbetet så att det både blir mer effektivt och lustfyllt.
Hur ert arbete ska läggas upp bestämmer ni. Kanske passar det er bäst att ha
utvecklingsarbetet som en återkommande del i alla styrelsens möten under ett år?
Eller vill ni istället börja med en utvecklingsdag där ni tar ett rejält avstamp för det
fortsatta arbetet?
Lycka till med utvecklingsarbetet!

Socialdemokratiskt
ledarskap workshop
Detta är en workshop för att utveckla ledarskapet och
organisationskulturen i partiet.
Denna workshop syftar till att ge ledaren och gruppen ett verktyg för att bli
effektivare och mer utvecklande.
I de olika uppgifterna får man diskutera vad ledarskap är och på vilket sätt ett bra
ledarskap utvecklar verksamheten och organisationskulturen.

Kontakt:
UllaKarin Näslund, studieledare i partidistriktet
ullakarin.nslund@gmail.com
Carina Ring, ombudsman med ansvar för studier
carina.ring@socialdemokraterna.se

Kamil Sha-Mohammed, Verksamhetsutvecklare ABF Göteborg
kamil.sha-mohammed@abf.se Tel: 031- 774 31 33

