Minnesanteckningar Hällefors föreningsråd 2022-03-01
1. Välkomna
Kultur- och fritidschef Kicki Johansson hälsade alla föreningar välkomna. Rådets
ordförande Annalena Järnberg har tyvärr inte möjlighet att delta på kvällens möte.
Kultur- och fritidschef Kicki Johansson håller i mötet och bibliotekschef Karin
Lundmark skriver minnesanteckningar.
2. Presentation av anmälda föreningar
Föreningarna presenterar sig. Vi blev 19 föreningar och 26 personer som deltog i
mötet.
3. Föregående minnesanteckningar
Kort sammanfattning av föregående föreningsmöte (2021-11-23).
Minnesanteckningarna finns på hellefors.se/kulturfritid/föreningar/föreningsråd.
4. Tema - Studieförbunden i Hällefors
Kicki Johansson inledde med att berätta om vikten av samarbete mellan
studieförbunden och föreningarna i Hällefors kommun. Det finns pengar att söka för
olika projekt och verksamheter för föreningarna. Ikväll ska fyra studieförbund
presentera sin verksamhet. Bilda har tyvärr inte möjlighet att delta.
Studieförbundet Vuxenskolan: stefan.stromgren@sv.se
Stefan Strömgren och Jon Daly-Skoog presenterade Studieförbundet Vuxenskolans
verksamhet. Studieförbundet Vuxenskolan är inte stora i Hällefors men vill gärna
utveckla verksamheten här. De har börjat arbeta med digitala studiecirklar och vill
gärna ha en dialog med Hällefors föreningar kring vilka önskemål om samarbete som
finns. Man har startat upp Hip hop-cirklar - det finns en liten studio i Nora - och arbetar
också med studiemusik. Kontakt finns med kulturskolan i Hällefors. Studieförbundet
Vuxenskolan hjälper till med att söka medel av Arvsfonden.
Studiefrämjandet -alf.wikstrom@studieframjandet.se
Alf Wikström presenterade Studiefrämjandes verksamhet som utgår från Bredsjö. Man
har bland annat arbetat med kulturprojektet Taggad i samarbete med Kulturskolan och
olika föreningar i några år. Taggad har dessvärre inte har varit möjligt att genomföra
de sista åren på grund av pandemin. Man vill verka för ”Möjligheternas hus” i
samverkan med andra studieförbund och skapa en mötesplats för civilsamhället i
Hällefors. Studiefrämjandet har ett flerårigt projekt i samarbete med Lindesberg,

Ljusnarsberg och Nora - Knölrevyn – i syfte att få igång teaterverksamhet i norra
länsdelen. Vidare har man keramikkurser, kulturprogram och författarprogram i
Bredsjö stationshus
Folkuniversitetet: dan.cederholm@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets verksamhet som har sitt säte i Örebro presenterades av Dan
Cederholm. Folkuniversitet kraftsamlar just nu kring följande projekt.
Kurser: Bruka Jorden – ett odlingsår tillsammans, Handla nu – Lär dig leva hållbart.
Forskarföreläsningar: Odla hållbart (16 mars), Lära sig leva hållbart: sociala utmaningar
(21 mars). För mer information: https://www.folkuniversitetet.se
ABF :andreas.makela@abf.se
ABFs verksamhet presenterades av Andreas Mäkelä och Mikael Loiske.
Studieförbundet har en bemannad lokal i Hällefors. ABF har en ambition att verka på
små orter – fånga själar - och bygga en stark gemenskapskänsla. Nu vill man ta ett
krafttag i norra länsdelen. Man tittar på vad ungdomarna vill - och vill motverka att de
försvinner till Örebro. ABF arbetar mycket med musik – det finns två rockband i
Hällefors. Det finns ett starkt samarbete med ”Finska föreningen i Hällefors”.
5. Vi presenterar nya badhuschefen
Pia Ljungkvist är ny badhuschef i kommunen. Hon kommer från Filipstad och har
tidigare arbetat på Filipstads badhus. Invigning av det nya badhuset är planerad till 18
– 20 november. Pia ska nu börja med att rekrytera personal.
6. Föreningar delar med sig
Eva Sporrner från Föreningen Bredsjö Folkets Hus berättade att
Slaggsten- och hyttutställningen nu är permanent och finns i olika sprakande färger.
Två lokala konstnärer har medverkar i projektet. Slaggstens promenaden finns som
lång el kort promenad. Föreningen kikar nu på framtidens vätgas – och har planer på
att starta upp en studiecirkel kring detta.
Per Schmidt från Hällefors närradio berättade om närradions verksamhet och
uppmuntrade föreningarna att ta kontakt för att prova sända närradio.
Alf Wikström från Studiefrämjandet berättade om projektet Nycirkus som drivs i
samarbete med kulturskolan. Det kommer att bli prova på nycircus under ett antal ggr
sedan ett uppträdande i samband med Vårskrik.
Kerstin Larsson från Sävsjöns bygdeförening berättade om Sävsjöns dag, 30 juli med
en mängd olika aktiviteter.

Tina Sjöholm, Sikfors ryttarsällskap berättade om olika aktiviteter i ridhuset bland
annat har man ridande poliser och informerar om säker häst.
8. Övriga frågor
Ett önskemål om en digital plattform för föreningarna där man kan kommunicera och
till exempel kunna be om hjälp vid olika arrangemang framfördes. Kicki Johansson tar
med sig frågan till kommunens kommunikatör.
9. Nästa möte
Nästa möte blir den 31 maj kl 18.00. Värd är Sikfors ryttarförening. Värd för höstens
möte är orienteringsklubben.
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