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2022 

Kurser
För cirkelledare, fackliga handledare, 
medlemsorganisationer, personal och 
förtroendevalda inom ABF
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ABF Distriktet i Stockholmsregionen

Känsla av sammanhang
När du möter ABF Distriktet i Stockholmsregionen så hoppas vi att du 
skall känna att vi genom våra folkbildningsmetoder skapar en känsla av 
sammanhang för dig och din organisation. Som medlem i ett LO-förbund, 
en funktionsrättsorganisation, bostadsorganisation eller annan regional 
medlemsförening i ABF kan du alltid vända dig till oss eller ditt närmaste 
ABF för hjälp med studier och kurser. Vi genomför framförallt utbildningar i 
föreningskunskap, ledarutbildningar, pedagogik och handledarkunskap.

Föreningsdemokrati
För att en demokratisk förening skall fungera behövs kunskap om styrelsens olika 
roller och funktioner, om hur föreningen skall arbeta och hur en enskild medlem 
kan påverka. De metoder vi arbetar med kallas för folkbildning och bygger på att 
alla skall delta på lika villkor. När du deltar i en utbildning, kurs, studiecirkel hos 
ABF skall du veta att vi är måna om att du skall känna dig trygg och vara en del i 
ett sammanhang där alla människors rätt att vara olika är en styrka.

ABF Distriktet i Stockholmsregionen

 

ABF Norrtälje

ABF Norra Stockholms län: 
Sigtuna, Järfälla, Sundbyberg, Upplands-Bro, 
Upplands Väsby, Solna, Danderyd, Sollentuna, 
Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker

ABF Stockholm: 
Stockholm, Lidingö, Ekerö, Nacka  
och Värmdö

ABF Huddinge

ABF Botkyrka-Salem: 
Botkyrka och Salem

ABF Södertörn: 
 Haninge, Tyresö och Nynäshamn

ABF Södertälje-Nykvarn:  
Södertälje och Nykvarn
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Ledarutveckling
Du som är eller vill bli cirkelledare är en av folkbildningens viktigaste 
förutsättningar. Oavsett ämne måste du vara en demokratisk ledare och känna 
till cirkelmetodikens grunder. ABF Distriktet fokuserar på cirkelledarutbildningar 
på fortsättnings- och fördjupningsnivå samt utbildning för dig som ska utbilda 
cirkelledare.

Gå en kurs och stärk din förening
Under 2022 kommer vi på distriktet erbjuda utbildningar inom 
föreningskunskap, ledarutveckling och folkbildningens idétradition. 
Utbildningarna är till för dig som är anställd, cirkelledare eller förtroendevald 
inom ABF samt för dig som är anställd, aktiv medlem eller förtroendevald inom 
någon av våra medlemsorganisationer eller samarbetsorganisationer på lokal- 
och distriktsnivå.

Stärkande samarbeten
Alla föreningar har sina unika utmaningar och behov! Känner ni att utbudet 
i foldern inte riktigt passar er förening så ta kontakt med ABF Distriktet i 
Stockholmsregionen. Vi har flera erbjudanden som kanske passar er bättre, 
t ex fördjupning i digitala verktyg, styrelseprocesser för ett utvecklande 
styrelsearbete, inspirationsdagar med fokus på att motivera ideella krafter, 
ledarutveckling, fördjupning inom digital mötesteknik eller inspirationsdagar 
kring verksamhetsutveckling. Vi hjälper gärna till att skapa kontakter mellan 
olika föreningar för att vidga ert nätverk och ge era hjärtefrågor större utrymme.

Har din förening inget samarbete med ABF, ta kontakt med oss på ABF Distriktet 
eller ABF lokalt där din förening är verksam.

Välkommen!

Besöksadress: Olof Palmes gata 9, plan 5
www.abf.se/stockholmsdistriktet

Peter Erickson
Ombudsman
08-444 77 91
peter.erickson@abf.se

Anna Bergkvist
Verksamhetsutvecklare
08-444 77 92
anna.bergkvist@abf.se

Hanna Dorve
Verksamhetsutvecklare
08-444 77 93
hanna.dorve@abf.se
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Meningen med föreningen

Att arbeta i en idéburen organisation
Att vara anställd i en i en idéburen organisation skiljer sig från att arbeta i 
andra organisationer/företag. Orsakerna är flera och det kan därför vara 
ganska komplext emellanåt. Många anställda har en alldeles speciell känsla för 
organisationen och sitt arbete. Det är en styrka, men kan också ibland leda till 
oklarheter. 

Utbildningen är tänkt att ge en introduktion för att resonera om rollen som 
anställd, styrelsens ansvar och samspelet som ska utveckla arbetet och ge en 
ännu bättre verksamhet.

Målgrupp: Anställda inom ABFs medlemsorganisationer
Datum: Kursen består av två halvdagar 27/4 och 5/5
Tid: 9.00-12.00
Adress: Digital utbildning via Teams
Deltagaravgift: 500 kr
Arr nr: 425903

Delaktighet för både förtroendevalda, anställda och medlemmar inom föreningen 
skapar engagemang och bygger demokrati! Idébärare som driver på utvecklingen i sina 
organisationer engagerar folk och skapar rörelse! Vilken styrelse har inte diskuterat 
hur de ska öka engagemanget och få fler medlemmar? Tre olika kurser vänder 
sig direkt till dig som är förtroendevald i styrelsen eller anställd i någon av ABFs 
medlemsorganisationer. Här diskuterar och analyserar vi tillsammans, reder ut begrepp 
och skapar ny kunskap!
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Att styra i en idéburen organisation
Att styra i en idéburen organisation innebär ofta många olika uppgifter. 
Styrelsen har som främsta uppgift att styra från idé till resultat. Det handlar om 
att tydliggöra inriktning och mål, att engagera för handling och att se till att 
verksamheten får önskad effekt. Ibland är styrelsen dessutom arbetsgivare och 
har då ytterligare ansvarsområden.

Utbildningen är tänkt att ge en introduktion för att resonera om rollen som 
förtroendevald och ansvaret som följer samt hur styrelsens interna arbete kan 
utvecklas. För att underlätta det fortsatta arbetet så ser vi gärna att ni kommer 
minst två från er styrelse till utbildningen.

Målgrupp: Förtroendevalda inom ABFs medlemsorganisationer
Datum: Kursen består av två halvdagar 31/5 och 8/6
Tid: 9.00-12.00
Adress: Digital utbildning via Teams
Deltagaravgift: 500 kr
Arr nr: 425904

Inkluderande förening
Ibland kan de aktiva i en förening uppleva att de inte når ut med föreningens 
verksamhet till alla som borde ta del av den! Hur står det till hos er? Når er 
förening de personer i alla åldrar, med olika bakgrunder och livssituationer som 
ni vill? Hur vi bemöter blivande medlemmar och lyssnar på deras viktiga frågor är 
givetvis viktigt för att de ska känna att föreningen är relevant och viktig för dem, 
även hur vi formar vår verksamhet och bjuder in till olika aktiviteter spelar roll! 

Utbildningsdagen tar bland annat upp normkritik, diskrimineringsgrunder och 
hur föreningens värdegrunder kan omsättas i ett bra bemötande! 

Carin Thurfjell som är ledare har enorm erfarenhet och kunskap om inkludering, 
tillgänglighetsfrågor och hur det är att arbeta i en förening.

Målgrupp: Förtroendevalda, anställda och aktiva inom ABFs medlemsorganisationer
Datum: 21 maj
Tid: 9.30-15.00
Adress: Olof Palmes gata 9, plan 5
Deltagaravgift: 500 kr (ingår fika, ej lunch)
Arr nr: 425912
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Stärka folkrörelserna
En av ABFs viktigast uppdrag är att stärka folkrörelserna! En del i det arbetet är 
att utbilda våra medlems- och samarbetsorganisationer i föreningskunskap. 

Under 2022 kommer ABF Distriktet i Stockholmsregionen att arrangera två 
heldagar med flera parallella föreningsutbildningar. Lördag 7 maj tar vi oss 
an de specifika uppdragen i en förenings styrelse. Den 8 oktober ses vi med 
rubriken Den moderna folkrörelsen, som lyfter andra utmaningar i föreningen 
t.ex. ledarskap, kommunikation och konflikthantering (se s 8-9).

Styrelsens olika roller
Välkommen till en heldag med rubrik ”Styrelsens olika roller” med sju parallella 
utbildningar. Förutom fokus på respektive styrelseroll ges här även en bra 
möjlighet att möta andra förtroendevalda och utbyta erfarenheter.

Datum: Lördag 7 maj
Tid: 9.30-16.00
Adress: ABF Huddinge, Kommunalvägen 26
Deltagaravgift: 500 kr (fika och lunch ingår)

Studieorganisatörsutbildning 
Studieorganisatörens roll och arbetsuppgifter, att bygga den egna verktygslådan 
för uppdraget, vilket nätverk har jag som studieorganisatör, hur ett 
studieverksamhetsår kan se ut. 
Målgrupp: Du som är nyvald eller saknar utbildning för ditt förtroendeuppdrag 
Arr nr: 425905

Sekreterarutbildning 
Uppdraget som sekreterare, roll och uppgifter på mötet och i det dagliga 
föreningsarbetet, protokollskrivande, hur och varför, innehåll, former, olika sätt 
att skriva, genomgång av gällande lagstiftning, skrivövningar. 
Målgrupp: Du som är nyvald eller saknar utbildning för ditt förtroendeuppdrag 
Arr nr: 425906

Kassörsutbildning
Kassörens roll, ekonomi i föreningen, regelverk och lite bokföring. 
Målgrupp: Du som är nyvald eller saknar utbildning för ditt förtroendeuppdrag 
Arr nr: 425907
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Ordförandeutbildning 

Rollen som ordförande, ledarskap, föreningskunskap, mötesteknik, stadgar, 
media, nätverk mm. 
Målgrupp: Du som är nyvald eller saknar utbildning för ditt förtroendeuppdrag 
Arr nr: 425908

Valberdningsutbildning 

Valberedningens funktion, betydelsen av en fungerande valberedning, 
verktygslåda och arbetssätt för arbetet på hemmaplan. 
Målgrupp: Du som är nyvald eller saknar utbildning för ditt förtroendeuppdrag 
Arr nr: 425909

Revisorsutbildning
Rollen som förtroendevald revisor, regelverk, stadgar, ekonomi och 
verksamhetsgranskning ur revisorns perspektiv.
Målgrupp: Du som är nyvald eller saknar utbildning för ditt uppdrag
Arr nr: 425910

Ledamotutbildning
Rollen som ledamot, ansvar och styrelsearbete, föreningskunskap och 
mötesteknik.
Målgrupp: Du som är nyvald eller saknar utbildning för ditt uppdrag
Arr nr: 425911

Stärka  
folkrörelserna

7 maj  
Styrelsens olika roller

8 oktober 
Den moderna folkrörelsen
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Den moderna folkrörelsen

 
Ledarskap inom ideella organisationer
Ledarskap i idéburna organisationer kan vara utmanande! Det gäller att både 
ta till vara de sedan länge aktiva personernas engagemang och att lyfta de nya 
brinnande själarna! Varför är du aktiv i rörelsen? Vilken är rörelsens bärande 
idé? Arbetar ni verkligen för att förverkliga den? Eller har formalia blivit 
viktigare än visionerna? Är rörelsen verkligen i rörelse? Detta och mycket mer 
diskuterar vi under utbildningen tillsammans med kursledare Anne-Marie 
Friström som har en lång erfarenhet av att arbeta med olika organisationer och 
deras styrelser.
Målgrupp: Förtroendevalda, anställda och aktiva ledare inom ABFs medlemsorganisationer
Arr nr: 425917

Vem bestämmer om något är bra? – vi vänder på perspektiven! 
I en demokrati är det viktigt att ständigt arbeta för att så många som möjligt så 
ofta som möjligt har inflytande och delaktighet i sin vardag. När man av olika 
skäl behöver hjälp och stöd är det extra viktigt att man kan göra sin röst hörd. 
Brukarstyrd brukarrevision är en metod för att utifrån ett användarperspektiv 
utvärdera verksamheter som ger vård, stöd eller service till människor. Istället 
för att ”någon annan” bestämmer vad vi behöver är det väl bättre att vi själva 
talar om hur det skulle kunna vara? Då behöver de stöd från sina organisationer! 
Projektledare från Verdandis projekt Brukarkraft berättar om sina erfarenheter 
och delger oss sina kunskaper. Var med och hjälp till att påverka både din egen 
och andras framtid! 
Målgrupp: Förtroendevalda, anställda och aktiva inom ABFs medlemsorganisationer 
Arr nr: 425922

Att navigera i kommunikationsdjungeln och nå fram genom bruset
Informationsöverflödet gör det svårare att tränga igenom bruset. Vi konkurrerar 
om människors uppmärksamhet och har bara några sekunder på oss att 
övertyga dem om att vi är mer intressanta än Pernilla Wahlgrens frukost eller 
Zlatans senaste cykelspark. Men var börjar vi? Och hur ska man prioritera? Hur 
kan vi navigera i den snåriga kommunikationsdjungeln och nå fram till våra 
målgrupper? 
Målgrupp: Förtroendevalda, anställda och aktiva inom ABFs medlemsorganisationer 
Arr nr: 425918

... stärka folkrörelserna

Datum: Lördag 8 oktober
Tid: 9.30-16.00

Adress: ABF Huddinge, Kommunalvägen 26
Deltagaravgift: 500 kr (fika och lunch ingår)
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Konflikthantering och samtalsmetodik
Verktyg och sätt att hantera och förebygga konflikter som kan påverka styrelsens 
arbete på ett negativt sätt. Ola Dorve är kursledare och delar med sig av sina 
kunskaper efter ett mångårigt arbete som terapeut och lärare. Konflikter 
är normalt, de behöver tydliggöras för att hanteras och driva föreningens 
verksamhet framåt!
Målgrupp: Förtroendevalda, anställda och aktiva inom ABFs medlemsorganisationer 
Arr nr: 425919

Idéburet offentligt partnerskap
Idéburna organisationer har ofta särskild kunskap som är viktig för att möta 
förändringar och problem i samhället. Det är därför viktigt att offentlig 
verksamhet samverkar med den idéburna sektorn för att få ta del av den 
kunskapen. Ett sätt att samverka är genom ett så kallat idéburet offentligt 
partnerskap (IOP). Det är en form av samverkan mellan offentlig och idéburen 
verksamhet. Samverkan handlar om att tillsammans lösa ett samhällsproblem, 
där båda parter bidrar med erfarenhet och kunskap. Tillsammans med Lars 
Bryntesson går vi igenom vad detta kan innebära för din förening och hur ni kan 
vara en viktig part i den geografi ni finns.  
Målgrupp: Förtroendevalda, anställda och aktiva inom ABFs medlemsorganisationer  
Arr nr: 425926

Maktstrukturer i föreningslivet
Den här dagen ger dig verktyg för att utveckla jämställdhetsarbetet och 
jämställdhetsfrågorna i din organisation. Vi tittar på hur diskrimineringslagen 
och jämställdhetslagen kan vara en del i föreningens arbete. Zaphira Samuelsson 
hjälper oss att medvetandegöra hur härskartekniker fungerar och du får verktyg 
för att kunna se när den typen av maktspel används, och hur du kan förebygga, 
motverka och hantera situationer där du blir utsatt för en härskarteknik. 
Målgrupp: Förtroendevalda, anställda och aktiva inom ABFs medlemsorganisationer 
Arr nr: 425921

Bättre möten
Det händer nog fortfarande att en del mötesdeltagare går ifrån ett möte med 
funderingar över vad som egentligen hänt vid mötet. De tycker kanske att 
man inte fått komma till tals eller funderar över om man inte skulle ha röstat 
annorlunda, om man fått klart för sig i vilken ordning besluten skulle fattas. 
De mötestekniska reglerna är inga självändamål, de syftar till att så långt som 
möjligt garantera föreningsdemokratin. Behöver du förbättra dina kunskaper för 
att genomföra bättre möten så är du välkommen till den här utbildningen!
Målgrupp: Förtroendevalda, anställda och aktiva inom ABFs medlemsorganisationer 
Arr nr: 425920



10

Ledarutveckling
Du som är eller vill bli cirkelledare är en av folkbildningens viktigaste 
förutsättningar. Oavsett ämne måste du vara en demokratisk ledare och 
känna till cirkelmetodikens grunder. Det handlar om att skapa bra stämning i 
gruppen, få igång samtal och diskussion, göra alla delaktiga, tydliggöra vägval, 
hantera eventuella problem och konflikter och leda cirkeln mot ett gemensamt 
mål. Nyckelordet är dialog och ofta handlar cirkelledarskapet mer om att ställa 
frågor än om att ge svar.

Att möta medlemmar i kris -grund
Utbildningen syftar till att ge anställda och förtroendevalda verktyg och 
arbetssätt när det gäller att möta medlemmar i kris/svåra situationer. 
Utbildningen kommer att ta upp flera olika delar kring hur du kan bemöta och 
hantera medlemmar som befinner sig i någon form av kris. Till exempel: 
• Svåra samtal – Vad är det?
• Känslor – åsikter – tolkningar
• Vår personlighet
• Försvar, hämningar och blockeringar
• Självkänsla och självförtroende
• Kommunikationsteori
• Psykisk ohälsa och kris
• Samtalsteori och samtalshållning
Utbildningens ledare är Ola Dorve, folkhögskollärare och terapeut, som har 
utbildat bland annat diakoner och fritidsledare i omvälvande situationer eller 
kriser.
Målgrupp: Anställda och förtroendevalda i ABF och ABFs medlemsorganisationer
Datum: 9 mars 
Tid: 8.30-17.00
Adress: Olof Palmes gata 9, plan 5
Deltagaravgift: 500 kr (ingår fika, ej lunch) 
Arr nr: 425923

Att möta medlemmar i kris -fördjupning
Kort repetition och fördjupning utifrån grundkursens innehåll. Vi tar även upp 
samtalets pedagogik. Dagen utgår ifrån att deltagarna tar med sig egna fall. Vi 
kommer öva på  bemötande i rollspel.
Målgrupp: Du som deltagit i Att möta medlemmar i kris-grund eller motsvarande. 
Datum: 6 oktober 
Tid: 8.30-17.00
Adress: Olof Palmes gata 9, plan 5
Deltagaravgift: 500 kr (ingår fika, ej lunch) 

Arr nr: 425924
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Cirkelledarutbildning, fortsättning
Under två dagar kommer du att få följa med på en härlig folkbildningsresa 
tillsammans med andra cirkelledare inom ABF. Vi kommer att göra stopp både i 
historien, nutiden och framtiden. Vi pratar om vad folkbildning är och hur just 
ditt verksamhetsområde passar in i den större helheten. Vi kommer att prata om 
gruppers utveckling, om olika sätt att lära sig nya saker och om vad lärmiljö är. 
Du kommer även att få utveckla ditt eget ledarskap. Utbildningen ger en generell 
pedagogisk utveckling oavsett vilket ämne du arbetar med i din cirkel.
Målgrupp: Cirkelledare som gått cirkelledarutbildning GRUND
Datum: Kursen består av två heldagar 15-16 september
Tid: 9.00-15.30
Adress: Olof Palmes Gata 9, plan 5
Deltagaravgift: Gratis för aktiva cirkelledare
Arr nr: 425925

Den Digitala Studiecirkeln
Utbildningen vänder sig till cirkelledare inom ABF som tidigare deltagit i 
GRUND – cirkelledarutbildning för cirkelledare i ABF och som vill lära sig mer 
om digitala studiecirklar. ABF vill med utbildningen utmana dig som cirkelledare 
till digital kreativitet och erbjuda dig några verktyg som stöd för hur du kan 
genomföra din digitala studiecirkel. Vi tittar på hur du som ledare kan använda 
tekniken till din och dina deltagares hjälp och hur du kan tänka när det gäller 
folkbildningens pedagogik och metoder i distanscirklar. Under utbildningen 
fokuserar vi på Teams som digital plattform för studiecirklar. 
Målgrupp: Cirkelledare som gått cirkelledarutbildning GRUND
Datum: 6-7 april
Tid: 6 april: 9.00-12.00 och 7 april: 9.00-15.00
Adress: Digital utbildning via Teams
Deltagaravgift: Gratis för aktiva cirkelledare
Arr nr: 425916 ”Sverige är i grunden  

en studiecirkeldemokrati.  
Det är genom studiecirklar 

 som generationer har tränat
sig själva i kritisk analys så att 

de kan nå förnuftiga beslut  
genom att arbeta med  
varandra, utan att ge 

 upp sina ideal.”
                                       Olof Palme  
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Anmäl dig!
Enklast på abf.se, gå till Sök kurser & evenemang och ange 
arr nr i sökrutan. Ange vilken organisation du kommer ifrån i 
meddelanderutan, så att ev. deltagaravgiftsfaktura skickas till rätt 
mottagare.

Sista anmälningsdag: vi vill ha din anmälan senast 4 veckor före 
kursstart. Om du är sent ute, hör av dig till oss! 

Avanmälan: Kan du inte delta, avanmäl dig senast en vecka före 
kursstart. Vid senare avanmälan kan vi behöva fakturera hela eller 
del av kurskostnaden, gäller även kurser utan deltagaravgift.

 
Kontaktuppgifter:

Besöksadress: Olof Palmes gata 9, plan 5

Postadress: Box 522, 101 30 Stockholm

www.abf.se/stockholmsdistriktet

Peter Erickson

Ombudsman

08-444 77 91

peter.erickson@abf.se

Anna Bergkvist

Verksamhetsutvecklare

08-444 77 92

anna.bergkvist@abf.se

Hanna Dorve

Verksamhetsutvecklare

08-444 77 93

hanna.dorve@abf.se


