
Vi erbjuder 
• ledarutvecklingskurser i 3-steg för de ledare som håller i 
kurser, evenemang etc. 
• föreningsutveckling så som hur man håller årsmöte, 
styrelsens roll…
• Gratis lokaler, som bokas i förväg
• Marknadsföring
• Studiecirklar på distans
• Utvärderingsprogram vid mail
• Administration
• Kopiering
• Verksamhetsstöd t ex till en betald föreläsare och reseer-
sättning
• Studiefrämjandets studieplaner inom Natur och Miljö 
som kan användas som underlag för studiecirklar
• Högtalaranläggning
• Kontakt med musiker vid stora jippon

Om ni får lokalt aktivitetsstöd från Kommunen måste ni 
rapportera det till oss. Vi får inte begära dubbelt aktivi-
tetsstöd.

Studiecirkel
• 1-2 ledare
• Minst 3 deltagare (inklusive ledare)
• Max 12 deltagare (i undantags fall upp till 20)
• Från 13 år och uppåt.
• Regelbundna träffar
• Minst 3 träffar
• Deltagaren måste vara närvarande vid minst en av de tre 
första tillfällena.
• Cirkeln måste vara minst 9 studietimmar (en studietim-
me = 45 min)
• Max 4 studietimmar/sammankomst
• Max 3 sammankomster/vecka
• Max 480 studietimmar/grupp/år
• Studieplan ska skrivas
• Deltagarlista med namn och personnummer ska fyllas i
Ledaren får gärna bolla med handläggaren på Studiefräm-
jandet
• Kurs i gemensamt valt ämne

Pengar och hjälp med utskick och program! 
Hej i kretsarna! Ni missar väl inte att rapportera era aktiviteter till vårt studieförbund Studiefräm-
jandet? Det ger ett visst ekonomiskt tillskott till era kretskassor och/eller så kan ni få ersättning för 
utskick, tryck av program och liknande. Kontakta er lokala avdelning av Studiefrämjandet eller 
Magnus Billqvist på Naturskyddsföreningens regionkansli Skåne/Blekinge om ni vill veta mer. 
Nedan följer en del av det som Studiefrämjandet erbjuder eller kan hjälpa er med.

Kulturprogram
• 1-dags evenemang
• Minst 30 min
• Minst 5 personer
• Måste läggas upp innan det äger rum. 
• Studiefrämjandet kan marknadsföra med folder, 
plansch, SF:s hemsida, Facebook, sätta upp på biblioteket, 
• Förläsning/guidad tur/naturvandring/fågelexkursion…

Annan folkbildningsverksamhet
• Verksamhetsplanering skickas in
• Ledare
• Minst 3 inklusive ledaren
• Deltagare med namn och personnummer
• Deltagare måste vara närvaranade vid minst en träff
• Minst 1 sammankomst a 1 studietimme.
• Max 480 studietimmar/grupp/år.
• Allt annat/2 dagars läger/långa endagsaktiviteter/Många 
personer i en grupp/ Oregelbundna träffar
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