
Rörelsefolkhögskolornas huvudmän och deras förankring i det 

civila samhället – en sammanfattning    

Den ursprungliga kartläggningen är gjord av Therése Jansson 

Bakgrund 

Syftet med kartläggningen var att få en aktuell bild av rörelsefolkhögskolornas huvudmän och 

ideologiska förankring samt folkhögskolornas koppling till civilsamhällets organisationer. 

Kartläggningen baserar sig på uppgifter från de 107 rörelsefolkhögskolorna. Svaren samlades 

in via en enkät som gick ut till respektive skola i början av juni 2013. 

Samtliga folkhögskolor har svarat.  

 

Då svaren från många skolor varit breda och inte endast innehållit det som efterfrågats så har 

en del uppgifter skalats bort. Ett metodproblem har varit alltför generella svar vilket innebär 

att listor över huvudmän och samverkansparter förmodligen ändå inte ger en heltäckande bild.  

På RIOs hemsida finns en komplett förteckning över alla rörelsefolkhögskolornas huvudmän. 
 

Hur är folkhögskolan organiserad? 

 

Svarande 107 

Inget svar 0 

 

Majoriteten, 51 procent av rörelsefolkhögskolorna (55 st), är organiserade som ideella 

föreningar. Till dessa kan även de två skolor som uppger att de är del av en ideell förening 

räknas. Det innebär att strax över hälften av alla rörelsefolkhögskolor tillhör gruppen ideella 

föreningar. Den näst vanligaste organisationsformen bland skolorna är stiftelse med 37,4 

procent (40 st). 6,5 procent av skolorna (7 st) har organisationsformen ekonomisk förening 

och strax under 3 procent (3 st) uppger att de är organiserade på annat sätt. Två av 

folkhögskolorna anger formen andelsförening och en skola säger sig vara organiserad som 

garantiförening. 

Inom Skatteverket förekommer endast formerna ideell förening, ekonomisk förening och 

stiftelse. Organisationsformerna andelsförening och garantiförening finns inte längre. En av 

de folkhögskolor som uppgett organisationsformen andelsförening är registrerad som ideell 
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organisation och den andra som ekonomisk förening. Den skola som säger sig vara 

garantiförening finns registrerad som ideell förening1. 

 

Vilka är huvudmännen? 
 

Av de 107 rörelsefolkhögskolorna har 104 svarat på frågan om huvudman. Tre skolor har inte 

svarat och av dessa är två organiserade som stiftelse och en som ideell organisation. 

 

Vilka folkhögskolans huvudmän är ställdes som en öppen fråga. Folkhögskolorna 

uppmanades att ta med alla huvudmannaorganisationer och i förekommande fall ange antalet 

privatpersoner. Flera folkhögskolor har dock istället sammanfattat huvudmännen och svarat  

t ex ”ett 30-tal organisationer” eller ”endast privatpersoner”. Detta gör att listan över 

huvudmännen inte fullt ut speglar omfattningen av vilka som står bakom de 107 

rörelsefolkhögskolorna. 

 

Totalt har 315 aktörer angetts som huvudmän, varav flera är regionala eller lokala 

föreningar/avdelningar inom en huvudorganisation. Totalt har ca 4 800 privatpersoner angetts 

som huvudmän men siffran kan antas vara mycket högre då inte alla folkhögskolor, som har 

privatpersoner som huvudmän, har angett antal.  

Intressant är att en del folkhögskolor står omnämnda som huvudmän, vilket innebär att en 

folkhögskola kan vara huvudman för en annan folkhögskola.  

Se bilaga 1! 

 
Egen definierad tillhörighet 
 

Hur ser rörelsefolkhögskolorna på sin egen tillhörighet? På frågan om hur skolorna definierar 

sin tillhörighet fanns i enkäten möjlighet att välja tio förutbestämda kategorier hämtade från 

SCBs indelning av den ideella sektorn i idrottsförening, facklig organisation, partipolitisk 

organisation, nykterhetsförening, miljö- eller friluftsorganisation, kulturförening (konst, 

teater, musik osv.), trossamfund, handikappförening, pensionärsförening och 

invandrarförening samt annan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Uppgifter från Folkbildningsrådet i november 2013 



3 
 

 

 

Folkhögskolan egen bedömning av sin tillhörighet 

 

Svarande 105 

Inget svar 2 

 

Totalt 105 rörelsefolkhögskolor har svarat på frågan om ideologisk tillhörighet. 28,5 procent 

definierar sig som trossamfund, vilket gör det till den näst vanligaste förekommande 

egendefinierade tillhörigheten efter kategorin annan. 9,5 procent av skolorna definierar sig 

som facklig organisation och 7 procent till gruppen kulturförening följt av 6 procent 

partipolitisk organisation. Cirka 4 procent av skolorna definierar sig till vardera av grupperna 

nykterhetsförening, handikappförening, pensionärsförening och invandrarförening. Endast 1 

procent säger sig tillhöra en idrottsförening. Ingen skola har uppgett miljö- eller 

friluftsorganisation.  

 

41 procent av de svarande skolorna definierar sin tillhörighet som annan. Svaren här är 

spridda men det är tydligt att många av skolorna ser sig som en kombination av fler än de 

valbara grupperna och därför valt att svara öppet. Följande svar är exempel på detta: 

 

”Freds, miljö och solidaritetsrörelsens folkhögskola”, ”Politiskt och religiöst obundna men 

har fokus på kultur, fritid och hälsa”, ”En politisk skola med arbetarrörelsens, 

miljörörelsens, solidaritetsrörelsens och kvinnorörelsens värderingar som grund” och ”En 

folkhögskola med kompetens inom livsfrågor, mångfald och kultur”  

 

Ett annat vanligt förekommande svar är folkhögskolorna som anser sig som religiöst och 

politiskt obundna. ”Partipolitiskt obunden ideell förening med basen i arbetarrörelsens 

värderingar”, ”Politiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation”, ”Religiöst och 

politiskt obunden med ändamål att främja folkbildning och vuxenutbildning” 
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4. Hur definierar folkhögskolan själv sin tillhörighet?
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Ytterligare en grupp menar att deras tillhörighet definieras utifrån den målgrupp de vänder sig 

till. ”Svårt att definiera med annat än målsättningen med verksamheten dvs. vilka målgrupper 

vi vill prioritera dvs. invandrargrupper” ”Språklig minoritet kombinerat med 

funktionsnedsättning”, ”Folkhögskola med mångkulturell profil med särskild betoning 

sverigefinnar”. 

 

Andra folkhögskolor definierar sig utifrån hur de vill vara. ”Samhällsförändrande” eller ”En 

bildningsinstitution”. Det finns även folkhögskolor som är osäkra. ”Vi funderar över denna 

fråga just nu”. 

 

Några andra skolor ser sig som del av organisationer till exempel 

”Folkbildningsorganisation”, ”Folkrörelseorganisation” och ”Del av idéburen sektor”. 

 

Generellt sett kan sägas att en stor grupp av rörelsefolkhögskolorna är brett profilerade och 

tycks inte vilja definiera sig till specifika grupperingar medan en annan stor grupp är tydligt 

profilerad utifrån huvudmannaskapet.  

 

Tillsättning av skolans styrelse 

 

Svaranden 105 

Inget svar 2 

 

Totalt har 105 folkhögskolor svarat på frågan om hur skolans styrelse tillsätts. Majoriteten, 

strax över 75 procent, anger att platserna tillsätts vid årsmöten eller kongresser (79 st.).  

 

Resterande skolor anger att det sker på annat sätt.  

”Vi har en valberedning som utses av våra huvudmän och dessa föreslår styrelsen ledamöter. 

Stiftelsen styrelse (enligt stiftelselagen) utser sig själv. Vi har valt att förankra stiftelsen 

styrelse i huvudmannaorganisationerna genom valberedningen”. 

”Respektive organisation väljer ledamot på sin organisations årsmöte”. 

”Via nätet så som Estlands regering gör. All dokumentation och verksamhet är tillgänglig för 

medlemmarna året runt”. 

”Stiftsfullmäktige, kyrkofullmäktige, kontraktsprost samt kamratförbundets årsmöte utser 

styrelseledamöter”. 

”Stiftelsens styrelsemöten”. 
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Samverkan med andra folkhögskolor 
 
Samverkar folkhögskolan med andra folkhögskolor? 

 

Svarande 104 

Inget svar 3 

 

86,5 procent (90 st) av rörelsefolkhögskolorna uppger att de samverkar med andra 

folkhögskolor. Frågan ovan följdes upp med en öppen fråga där skolan fick namnge de 

folkhögskolor de samverkade med. Svaren visar att samverkan mellan folkhögskolorna ofta 

sker på regional nivå t ex Skånska folkhögskolor i samverkan och Folkhögskolorna i Västra 

Götaland. Samverkan är också vanligt förekommande bland folkhögskolor med samma 

huvudman. Dock verkar inte huvudmannaskapet vara av så stor betydelse. Samarbete sker 

dessutom mellan rörelsefolkhögskolor och region- och landstingsägda folkhögskolor. Ett 

viktigt nätverk är Offensiv Folkbildning. 

 

Den mest omfattande samverkansformen mellan rörelsefolkhögskolorna och annan 

folkhögskola är långa kurser följt av projekt. Samverkan kring konferenser och korta kurser är 

också vanligt. Andra samarbeten handlar om administration, erfarenhetsutbyte, 

marknadsföring och gemensam fortbildning. 

 

Samverkan med aktörer inom det civila samhället 

Samverkar folkhögskolan med andra aktörer inom det civila samhället? 

 

Svarande 104 

Inget svar 3 
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Cirka 94 procent (98 st) av de 107 rörelsefolkhögskolorna har uppgett att de samverkar med 

andra aktörer inom det civila samhället. 

  

I den här redovisningen har alla aktörer som inte tillhör det civila samhället tagits bort. Listan 

i bilaga 2 visar alla de organisationer som namngetts av rörelsefolkhögskolorna. 

Organisationerna är endast omnämnda en gång även om flera skolor uppgett att de arbetar 

med organisationen. Totalt är det 207 olika namngivna organisationer inom det civila 

samhället som rörelsefolkhögskolorna på något sätt samverkar med. Till det kommer mer 

oprecisa svar som byaföreningar, länsbildningsförbund och politiska partier. Inte heller denna 

lista ger alltså en fullständig bild av rörelsefolkhögskolornas samarbetsparter. 

I enkäten fick folkhögskolorna välja mellan olika samarbetsformer så som långa kurser, 

projekt, konferenser, korta kurser, möteslokaler samt kategorin annat. Den vanligaste 

samverkansformen mellan rörelsefolkhögskolorna och deras samverkansparter i 

civilsamhället är långa kurser.  Andra förekommande samverkansaktiviteter är i fallande 

ordning korta kurser, projekt och kategorin annat. Några exempel på annat som anges i 

svaren är olika typer av kulturevenemang som ”Konserter, utställningar och 

kulturevenemang”, ”Gemensamt ansvar för ett museum på kulturområdet”, 

”Föreläsningar”, ”Föreläsningsserier”, ”Rekrytering kring våra kurser och seminarier som 

genomförs i andra delar av världen” och ”Kompetensutveckling av 

medarbetare”. 

 

Avslutning 

 
Syftet med kartläggningen var att få en aktuell bild av rörelsefolkhögskolornas huvudmän och deras 

ideologiska förankring. Vi ville också veta i vilken utsträckning skolorna arbetar med andra 

organisationer inom det civila samhället. En kartläggning av det här slaget kan naturligtvis bara ge en 

ögonblicksbild av rörelsefolkhögskolornas huvudmän och samarbetsparter och baserar sig helt på de 

uppgifter som lämnats av de enskilda folkhögskolorna. Vi kan dock konstatera att 

rörelsefolkhögskolorna inkluderar ett brett spektrum av organisationer med olika ideologisk förankring 

i sin verksamhet.  
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Bilaga 1.  

Huvudmän för rörelsefolkhögskolorna 

ABF i Nordvästra Skåne, ABF i Norr, ABF Jönköpings län, ABF Kronoberg, ABF lokala och 

regionala organisationer, ABF Malmö, ABF Nordöstra Stor-Stockholm, ABF Norr, ABF 

NÖSS, ABF NÖSS, ABF Stockholm, ABF Västerås, ABF Västerås, ABF Västmanland, ABF 

Västmanland, ABF Västra Mälardalen, ABF Östra Småland, ABF, ABF, ABF, ABF, ABF, 

ABF, ABF-distriktet i Skåne, Afarernas hjälporganisation, Afasiförbundet, Afrikagrupperna, 

Afrikagrupperna, Alseda socialdemokratiska föreningen, Aneby arbetarkommun, Aneby 

kommun, Antroposofiska sällskapet i Sverige, Arbetarrörelsen i Västra Sverige samt några 

riksorganisationer knutna till arbetarrörelsen cirka 80 medlemsorganisationer, 

Arbetarteaterförbundet, Astma- och allergiföreningen i Jönköpings län, Benny Andersson 

Studio Stockholm, BF Blekinge, Blåbandsföreningar/stift, Boxholms kommun, Bredsjö 

kulturkooperativ, Bygdegårdarnas Riksförbund, Byggnads region Öst, Byggnads 

Småland/Blekinge, Byggnads, Centerpartiet, Centerpartiets Ungdomsförbund, Djurens Rätt, 

DRS – Den resande skolan, EFS, EFS i Sydsverige, EFS i Västerbotten, EFS i Västerbotten, 

EFS mittnorrland, EFS Mittnorrland, EFS Mittsverige, EFS Västsverige, Ekenässjöns 

socialdemokratiska förening, Eksjö arbetarkommun, Emmaus Björkå, Equmenia kyrkan (två 

distrikt), Equmenia kyrkan, Equmenia kyrkan, Equmenia kyrkan, Equmenia kyrkan, 

Equmenia kyrkan, Equmenia ungdom, Equmenia ungdom, Equmenia ungdom, Equmenia 

ungdom, Equmeniakyrkan (två församlingar), Evangeliska fosterhemsstiftelsen, Evangeliska 

frikyrkan, Evangeliska frikyrkan, Evangeliska frikyrkan, Evangeliska frikyrkans 

distriktsorganisation (Östgötamissionen), Evangeliska frikyrkans medarbetarförbund, 

Evangeliska frikyrkans medarbetarförbund, Fartyget Vega, Fastighetsanställdas förbund syd, 

Fastighetsanställdas förbund väst, Finland samfundet, Folkbildningsföreningen i Malmö, 

Folkkampanjen mot kärnkraft/kärnvapen, Folkpartiet Liberalerna, Folkuniversitetet, 

Folkuniversitetet (Stiftelsen och kursverksamheten vid Stockholms universitet), 

Folkuniversitetet, Folkuniversitetet, Framtidsjorden, Frälsningsarmén i Sverige, 

Fältbiologerna, Förbundet Vi Unga, Föreningen Bryggeriet, Föreningen Furuboda 

folkhögskola, Föreningen Hand i Hand, Föreningen idrott för handikappade (FI), Föreningen 

Norden, Föreningen Norden i Norrbotten, Föreningen Norden, Föreningen Svefis vänner, 

Företagarna i Kronoberg, Företagarna Syd, Företagarna Övertorneå, Geijer samfundet, GS-

facket avd. 3,4, 5, Gällivare kommun, Göteborgs Domkyrkoförsamlingar, Göteborgs Finska 

Bildkonstföreningen, Göteborgs Räddningsmission, Göteborgs stiftsstyrelse, Handels avd. 18, 

Handels avd. 18, Handels, Handelsanställdas förbund Jönköping, Handelsanställdas förbund 

Linköping, Handikapprörelsen, Haparanda Kommun, Helsjöns vänner, 

Hushållningssällskapen, Hyllie Park kyrkan, Hyresgästföreningen Aros-Gävle, 

Hyresgästföreningen Aros-Gävle, Hyresgästföreningen i Södra Skåne, Hyresgästföreningen 

sydost, Hällefors kommun, IF Metall avd. 36, Gbg., IF Metall Bergslagen, IF Metall 

Höglandet, IF Metall Kalmarsund, IF Metall Mälardalen, IF Metall Mälardalen, IF Metall 

Samsö, IF Metall Västbo, IF Metall Östra Kronoberg, IKF Motala, Industrifackklubben vid 

Berends, Integrations och Kulturföreningen i Göteborg, Interfem, Internationella Arbetslag 

(IAL), Internationella folkhögskolan, IOGT-NTO, IOGT-NTO, Jordens Vänner, Jordens 
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vänner, Jägarnas Riksförbund, Jönköping läns socialdemokratiska partidistrikt, Jönköpings 

läns socialdemokratiska kvinnodistrikt, Karhu IF, Karlskoga Företags och 

Hantverkarförening, Karlskoga Kommun, Karlstad stift, Katolska kyrkan i Sverige, KFUM, 

Kiruna kommun, Kommunal sydost, Kommunal Sydväst, Kommunal Östergötland, 

Kommunal, Korsberga socialdemokratiska förening, Kulturföreningen BOB, Kurdiska 

kvinnoföreningen i Gbg, Kvinnor för fred, Kvinnojouren Mira, Lantbrukarnas Riksförbund, 

Latinamerikagrupperna, Lessebo arbetarkommun, LO 19 stycken anslutna fackliga 

organisationer, LO lokala och regionala organisationer, LO Malmö, LO Norr, LO, LO, LO, 

LO, LO, LO-distriktet i Mellansverige, LO-distriktet i Skåne, LO-distriktet Jönköpings län, 

LO-distriktet Mellansverige, LO-distriktet Norrbotten, LO-distriktet Sydost, LO-förbunden, 

LO-förbundets avdelningar, Länsstyrelsen Norrbotten, Länsstyrelsen, Lövgärdets 

socialdemokratiska förening, Malmö Allemans TV, Markaryds Kommun, Metall, Meän 

Akadeemi, Missionsgården Strandhem, Motala Arbetarekommun, Motala Kvinnojour, 

Mullsjö folkhögskolas kamratförbund, Munkfors Kommun, Naturskyddsföreningen, NBV 

Sörmland, Neurologiskt handikappades Riksförbunds alla länsföreningar, Nordiska 

folkhögskolan, Nyköping dragspelsklubb, Nyköping spelmansgille, Nyköpings teaterförening, 

Nyköpings arbetarkommun, Nymos, Olika fackförbund inom LO-distriktet i Stockholms län, 

Pajala kommun, Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Holsby, Pensionärernas 

Riksorganisation (PRO), Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet, Pingströrelsen 

FFS, Pingströrelsen, Piteå kommun, Praktisk solidaritet, Pro Communicatio Nordica, 

Propellerteatern, Prästsällskapet i Göteborg stift, Puntland Community Organisation, 

Reumatikerförbundet, Riksbyggen region Öst Bostad, Riksidrottsförbundet (RF), 

Rävåskyrkan Karlskoga, Sankt Lukasstiftelsen Göteborg, SAP, SAP, SAP, SISU 

Idrottsutbildarna, Scouterna, SEKO Göteborg, SEKO Södra, Sensus Studieförbund, Sensus 

Studieförbund Västra Sverige, SFHL, Sigtuna stiftelsen, SISU idrottsutbildarna, 

Sjöbefälsföreningen, Sjöviks kamratförening, SKRF Göteborgs och Bohusläns distriktet, 

Skärgårdsstiftelsen, Socialdemokraterna i Kronoberg, Socialdemokraterna lokala och 

regionala organisationer, Socialdemokraterna Partidistrikt i Göteborg, Socialdemokratiska 

kvinnor, Sofielunds Folkets Hus, Somali Intellektuell Banair förening, Souvarit, Sparbanken 

(lokala), SSU, St:a Cecilia stiftelsen, Stiftelsen Birkagården hemgård (settlementrörelsen), 

Stiftelsen Hantverk och Utbildning, Stiftelsen Mo Gård, Stiftelsen Vårdinge By, Stockholms 

stadsmission, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda, Studieförbundet Vuxenskolan, 

Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Studieförbundet Vuxenskolan (SV) avd. Norrbotten, 

Studieförbundet Vuxenskolan (SV), SV Livsmedelsarbetarförbundet avd. 1 Bohus Älvsborg, 

Svalorna, Latinamerika, Svensk Galopp, Svensk Travsport, Svenska Alliansmissionen 

(SAM), Svenska Alliansmissionen ungdom (SAU), Svenska fredskommittén och 

Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua, Svenska Frisksportarförbundet, Svenska 

Gymnastikförbundet, Svenska kyrkan Härnösand stift, Svenska kyrkan i Luleå stift, Svenska 

kyrkan Jämshög församling, Svenska kyrkan Linköpings stift, Svenska kyrkan Luleå stift, 

Svenska kyrkan Luleå stift, Svenska kyrkan Lunds stift, Svenska kyrkan Skara stift, Svenska 

kyrkan Växjö stift, Svenska kyrkan Växjö stift, Svenska kyrkan, Svenska kyrkan, Svenska 

Kyrkans Unga, Svenska kyrkans unga i Göteborg stift, Svenska 

pappersindustriarbetareförbundet avd. 139, Pauliström, Svenska Ridsportförbundet, Svenska 

Röda Korset, Svenska Tornedalingarnas Riksförbund (STRT), Svenska 
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Transportarbetarförbundet, Svenska Transportarbetarförbundet avd. 38 Kalmar, Sverigefinska 

Riksförbundet, Sveriges 4H, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Sveriges 

Hembygdsförbund, Sveriges Pensionärsförbund, Syrisk ortodoxa kyrkan (tre församlingar), 

Sörmlands sparbank, Tango Nyköping, Teatermaskinen, Tomelilla kommun, Tranås kommun, 

Umeå kyrkliga samfällighet, Ung Kraft i Nyköping, Unga Örnar, Jönköpingsdistriktet, Unga 

Örnar, Unga Örnar, Vellinge Kommun, Vetlanda socialdemokratiska arbetarkommun, 

Vetlanda socialdemokratiska förening, Vetlanda socialdemokratiska kvinnoklubb, Vetlanda 

Tro och Solidaritet, Vox Vulgi, Vuxenskolan, Vuxenskolan, Vänsterpartiet i Angered, 

Vänsterpartiet i Motala, Vänsterpartiet i Nyköping, Vänsterpartiet Östergötland, 

Vänsterpartiet, Ydre kommun, Ödeshög kommun, Östersjöinstitutet och Övertorneå kommun 

samt minst 4800 privatpersoner. 
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Bilaga 2.  

Rörelsefolkhögskolornas samarbete med organisation i civilsamhället 
 

 Aliasteatern 

 Amnesty International 

 Anonyma Narkomaner 

 Autismförbundet 

 Caritas Sverige 

 Dans i Nord 

 Folket i Bild/Kulturfront 

 Folkkören 

 Fria Tidningar 

 Hembygdsföreningarna 

 Hjärnskadeförbundet 

KFUM-KFUK 

Kulturfyren 

ABF- medlemsorganisationer 

Adventistsamfundet 

Afasiförbundet 

Afasiföreningar 

Afrikagruppen 

Aktiespararna 

Aktivt liv i Munka Ljungby 

Ananke-föreningen i Uppsala 

AnnaDorothea, företagarförening för 

kvinnor, 

Antirasistiska organisationer så som 5 i 12  

Artcom / Selfmade 

Astma o allergiföreningar 

Backafestivalen 

Baptisterna, nationell och regionala nivå 

samt lokala församlingar 

Barn och Unga i EFS (SALT) 

Bibliotek 

Blå Bandet 

Bilda 

Blå Kust, 

Blå vägen (socialt företag), 

Bussförening 

Byaföreningar 

Centrum för publikt entreprenörskap 

Coompanion 

Delaktighet, Handlingskraft och 

Rörelsefrihet,( DHR) 

Diakonia 

Drömmarnas Hus (Rosengård) 

Dyslexiförbundet (FMLS) 

Dövas Förbund 

 

Edsvik Konstskola 

EFS Missionsrörelsen i Svenska kyrkan 

Engelbrektsloppet 

Equmeniakyrkan, nationell och regional 

nivå samt lokala församlingar 

Eritreansk förening 

Eslövs föreläsningsförening 

Evangeliska Frikyrkan 

Fackförbund 

Fair Trade 

Falun Teatermaskinen 

Filmstudion 

FN-förbundet, 

Folkets Hus, lokalt 

Folkuniversitetet  

Forma framtiden, 

Fosie företagsby 

Framtidsjorden, 

Fredsrörelsen i Kungälv 

Friskis och Svettis 

Fryshuset 

Frälsningsarméns ungdomsförbund 

Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) 

Föreläsningsföreningen Munka Ljungby -

Tåstarp 

Förening mot hedersvåld 

Föreningen för Katekumenat 

Föreningen Levande Verkstad 

Föreningen Norden 

Föreningen Nordvisa 

Föreningen Verkstadsliv 

Företagarna på regional och lokal nivå 

Författarförbunden 

Församlingar och organisationer inom 

svenska kyrkan 

Handikappförbunden (HSO) 

Handikapporganisationernas 

samarbetsorgan (HSO), regional nivå 

Haninge Orienteringsklubb 

Haparanda Kalevala-förening 

Haparanda Teaterförening 

Hela Sverige skall leva 

Hela världen 

Hembygdsföreningen 

Husmodersföreningen 

Hyresgästföreningen 
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Hållandsgården  

Hållplats 261 (Landskrona) 

Häradsvägen Munka Ljungby ideell 

organisation 

Ideellt forum 

Idrottsutbildarna (SISU) 

integrationsnätverket 

Internationell Människohjälp (IM) 

Invandrarförening (Rosengård) 

IOGT-NTO 

JAK (Jord, Arbete och Kapital) 

JAK medlemsbank 

Johannelunds Teologiska Högskola 

Katolska kyrkan, lokala församlingar 

Katolska pedagogiska nämnden 

Kiruna Amatörteaterförening 

Kiruna Konstgille 

Konsumentföreningen Svea 

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap 

Kraftsportarna i Norberg 

Kristen Idrotts Kontakt, (KRIK) 

Kristna Fredsrörelsen   

Kulturatom i Angered   

Kulturcentrum i Bergsjön och Västra 

Götalands Regionen 

Kulturcentrum-Hallonbergen 

Kulturföreningen Patchamama 

Kulturföreningen Piteå-Kandalakshas 

Kulturhuset Blå stället i Angered 

Kvinnojouren   

Kvinnorörelsens olika organisationer 

Lindsbergs kursgård 

Lions 

Lokala folkbildningssamrådet 

Lovewell institute Sweden 

LP-stiftelsen (Lewi Pethrus stiftelsen) 

Länsbildningsförbunden runt om i landet 

Länsnykterhetsförbundet 

Mullsjö fotoklubb 

Naturskyddsföreningen 

Nemus (förening för skapande av klassisk 

musik)    

Neuroförbundet (NHR) 

Nimba 

Norberg-Karbenning församling 

Norbergsfestivalen 

Norrbottens Hemslöjdsförening 

Norrbottens Ishockeyförbund 

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 

(NBV) 

Olivia 

Omställning Gästrikland  

Origo Resurs 

Oskarshamns kammarmusikförening, 

Paideia - The European Institute for Jewish 

Studies in Sweden  

Palestinakommittén 

Palmecentret 

PeaceWorks 

Pensionärsuniversitetet   

Pingstförsamlingar, andra 

frikyrkoförsamlingar, lokala föreningar, 

studieförbund. 

Pingstförsamlingar, på nationell, regional 

och lokal nivå 

Politiska partier  

Puntland Community organisation, 

Riksförbundet Attention Asperger 

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn 

och Ungdomar (RBU) 

Riksförbundet för Social och Mental 

Hälsa( RSMH) 

Riksidrottsförbundet 

Romska föreningar och organisationer 

Rotary 

Rädda Barnen 

Rättvisemärkt 

Röda korset, på nationell, regional och 

lokal nivå 

Scoopi 

Scouterna 

Sektor 3 

Skånes bildningsförbund 

Skånes fotbollsförbund 

Skånes orienteringsförbund 

Somaliska föreningen 

Sparbanksstiftelsen Alingsås 

Stadsmissionen 

Stadsodlarna i Lund 

Stiftelsen Sankt Ignatios  

Stockholms improvisationsteater 

Strokeförening, lokal  

Studiefrämjandet   

Studieförbundet Bilda 

Studieförbundet Sensus 

Studieförbundet Vuxenskolan 

Studio Westmannia 

Svalorna 

Sweden Rock Festival (SRF) 

Svenska Alliansmissionen 
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Svenska Alliansmissionens Ungdom 

Svenska fotografers förbund (SFF) 

Svenska kyrkan på nationell och stifts- och 

församlingsnivå 

Svenska Kyrkans Unga 

Svenska Roddlandslaget 

Svenska Turistföreningen (STF) 

Svensk-litauiska föreningen 

Svensk- Somaliska vän föreningen 

Sverigefinska Riksförbundet (RSKL) 

Sverigefinska Synskadade förbundet 

(SFSF) 

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 

Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) 

Sveriges Pensionärsförbund (SPF) 

Synskadades Riksförbund (SRF) 

Syrisk ortodoxa kyrkan, lokala 

församlingar 

Syrisk ortodoxa ungdomsorganisationerna 

SOKU och UI   

Teater Tribunalen 

Teaterföreningen Arken 

Tro och Solidaritet 

Trädgården som livsrum 

Träningsakademin 

TSS i Uppsala 

Twiga 

Unga synskadade (USS) 

Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) 

Ungdomsrådet i Haparanda 

Vi-skogen mm 

Västergötlands idrottshandikappförbund, 

Västerås SK 

Västmanlands fotbollsförbund 

Växthuset, Yallatrappan  

Youth initiative platform 

Åkarps föreläsningsförening 

Örebro Teologiska Högskola 

Örnsköldsvik Big Band 

Österfärnebo sockens utvecklingsgrupp 

 


