Verksamhetsberättelse 2021
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Introduktion
FOLK är en ideell förening, verksam som ett kulturhus och mötesplats i Skärholmen, söder
om Stockholm. Vi tror på fria mötesplatser där människor kan träffas, nätverka, skapa kultur
och utvecklas tillsammans. Till oss kan föreningsliv, enskilda kulturaktörer och
lokalbefolkning komma med både små och stora drömmar. FOLK erbjuder bokningsbara
lokaler så som ateljé, mötesrum, danssal och scen med tillhörande café. Våra lokaler används
främst till kulturverksamhet, men även folkbildningsverksamhet, möten och privata
tillställningar. Vi stöttar våra medlemmar genom coachning-samtal, workshops,
nätverksträffar och dela med oss av våra kontakter och kunskaper. FOLK driver även egna
kultur- och demokratistärkande projekt.
FOLK grundades 2016 och har haft tillgång till egen lokal sedan hösten 2019. Sedan dess har
vi arbetat med att etablera FOLK-huset till att bli en självklar plats för boende i närområdet
och det lokala föreningslivet. Vårt motto är att verka för, med och av Skärholmen!
Föreningens främsta syfte i enlighet med våra stadgar är att:
1) Att tillhandahålla lämpliga samling- och studielokaler.
2) Att medverka till att allmänheten erbjuds kulturaktiviteter av god kvalitet.
3) Att samarbeta med och vara en resurs för det lokala föreningslivet.
4) Att verka för alla människors lika värde genom demokratiprojekt och inkluderingsarbete.
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Verksamhetens mål för 2021
2021 har varit ett viktigt år för FOLK då vi arbetat för att stabilisera föreningens organisation,
tydliggjort vår kärnverksamhet, samtidigt som vi verkar för att upprätthålla och återstarta
FOLK-huset som en självklar mötesplats i Skärholmens stadsdel i förhållande till den
pågående pandemin.
De övergripande målen för verksamheten 2021 var:
-

Påbörja implementeringen av en ny organisationsmodell som röstades igenom
under årsstämman 2021.

-

Tydliggöra verksamhetens tre huvudsakliga inriktningar: LOKAL, KULTUR och
DEMOKRATI, samt hur dessa ska bedrivas på ett hållbart sätt utifrån den nya
organisationsmodellen.

-

Fortsätta arbeta med och utveckla FOLKs grafiska identitet och synlighet i
närområdet, så att så många som möjligt nås av och känner till FOLKs
verksamhet.

-

Värna om föreningens ekonomi i relation till den pågående pandemin som
påverkat föreningens möjligheter att driva in hyresintäkter.

-

Fortsätta bedriva kulturverksamhet och demokratistärkande projekt med hög
kvalitet, och göra anpassningar som möjliggör att verksamheten kan fortlöpa så
gott som möjligt trots restriktioner på grund av pandemin.
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Sammanfattning av årets arbete
Under verksamhetsåret har FOLK drivit 5 stora projekt: 127-Forum, Gestaltning i offentliga
miljöer, HBTQI-verksamhet i huset, Ateljé SKHLM och FOLK på gården/FOLK på scenen.
Sammantaget har FOLK beviljats projekt- och verksamhetsstöd från 7 statliga och
kommunala bidragsgivare. FOLK har även beviljats 3 krisstöd för att lindra de akuta
effekterna av pandemin och för att återstarta kulturverksamhet efter införda restriktioner och
rekommendationer.
Under verksamhetsåret 2021 har föreningen sammanlagt haft 59 medlemmar där både
enskilda, familjer och föreningar ingår. Vi har hyrt ut våra lokaler under sammanlagt 1633
timmar för tillfälliga bokningar, och haft 6 fasta hyresgäster som hyrt kontorsplatser och/eller
kontorsrum. Våra lokaler har sammanlagt besökts/använts av 5000 personer och dragit in 578
000 kr i hyresintäkter.
Vår egen projektverksamhet har sammanlagt besökts av över 4000 personer. Under året har vi
bland annat presenterat 9 utställningar, 6 utomhuskonserter, 3 inomhuskonserter, producerat 3
podcasts, 3 talkshows och arrangerat över 20 demokratistärkande aktiviteter.
Vi har fortsatt att utveckla vår grafiska identitet och kommunikationsinsatser för att nå ut med
vår verksamhet till våra målgrupper. På Instagram har våra följare nästan fördubblats under
2021. Vi har också jobbat med pressmeddelanden i högre utsträckning som genererat flera
större nyhetsinslag, reportage/recensioner om våra utställningar i större medier såsom SVT:s
nyhetsmorgon och DN.
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Paula Urbanos utställning “Viskningar från förr”, Ateljé SKHLM. Foto: Sanna Argus Tirén.

Maia Hirasawa på FOLK på gården, Vårberg.
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Sammanfattning av årets projekt
127-Forum
127-Forum är ett demokratistärkande projekt som initierats av medlemsföreningen Ung
Arena, och drivits i samarbete mellan FOLK och Ung Arena, i nära dialog med Egalia
Skärholmen, Skärholmens stadsdelsförvaltning, Lokala hyresgästföreningen i Sätra, och
Jakobsbergs Gård i Bredäng. Projektet har syftat till att driva demokratistärkande och
kompetenshöjande insatser i hela Skärholmens stadsdel som har manifesterats genom en serie
samtalscaféer, workshops, samtal med beslutsfattare, digitala talkshows, podcasts,
föreläsningar, demokrativerkstäder och träffar. Projektets primära målgrupp har varit unga,
och unga vuxna boende i Skärholmens stadsdel med omnejd. Genom projektet har vi
identifierat stora kunskapsluckor hos både unga och yrkesverksamma i området där vi lärt oss
att behovet att genomföra enkla kunskapsinsatser är stort, och kan i sin enkelhet bidra till
mycket. Genom projektet har vi även uppmärksammat att många unga i området vill
engagera sig genom kultur för att höja sin demokratiska agens. Detta har stärkt vår drivkraft
att fortsätta arbeta med kultur och demokrati som sammanflätade verksamhetsinriktningar.
Aktiviteter som genomförts inom ramen för projektet under 2021 var:
Talkshow Finns i chatten: Vart ska vi bo?
Talkshow Finns i chatten: Psykisk (o)hälsa
Talkshow Finns i chatten: HBTQ-fobi
Podcast: Vägen mot drömmen med Alexander Zadruzny och Kardo Razzazi
Podcast: Mer än bara en invandrar- och kvinnokvot med Alexander Zadruzny & Melody
Farshin
Podcast: Från kulturkrock till svensk hiphop med Alexander Zadruzny & Ison Glasgow
127-Forum-utställning i Ateljé SKHLM där projektets talkshows, podcasts och inspelade
intervjuer visades
Utställningen “A part of us” skapat genom Egalia Skärholmen som lyft unga HBTQI+
ungdomars konstnärskap och berättelser.
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Utställningen “Drömmar inför 2022” i samarbete med Moderna Museet där åtta ungdomar i
åldrarna 15–17 år skapade egna konstverk av kartong utifrån utställningens tema.
Träff med Melody Farshin i samband med hennes show Tre streck på Stadsteatern
Skärholmen
Träff för att agera fokusgrupp för en långfilm som skapats av lokala ungdomar i Skärholmen.
Möte med unga och politiker i stadsdelsnämnden.
Ledarskapsutbildning med Victoria Escobar från Changers Hub
Workshop med konstnären Farvash
Ledarskapsutbildning i två delar med Gernas Basdas
Demokraticaféer under Sätraveckorna och Bredängsdagen
Föreläsning i två delar med Carro Sinisalo från Fuck Våldet och Mattias Gebreab från Sociala
insatsgruppen.
Q&A om rasism och diskriminering med Barakat Gebrehawariat
Utbildning om rasprofilering och hur man gör en JO och DO anmälan med Martin Andria.
Utbildning i HBTQI+ med Abdullah Al-Khafaji
Samtal om jämställdhet med Farida Al-Abani från Feministiskt Initiativ.
Projektet har under 2021 stöttats av Delmos och MUCF. Projektet pågår fram till mars 2022

127 Forum Talkshow.
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Ateljé SKHLM
Genom samarbete med SKHLM har FOLK drivit konstrummet Ateljé SKHLM mitt i
Skärholmen centrum där vi presenterat konstutställningar under hela 2021. För första gången
beviljades ett specifikt projektstöd för verksamheten från Kulturrådet, vilket har höjt
kvaliteten på utställningsprogrammet då vi kunnat allokera egen arbetstid till
utställningsproduktionen, men även anlitat gästcuratorer, betalat bättre utställningsarvoden
och erbjudit en produktionsbudget till varje utställning. För första gången arrangerades även
den uppskattade Skärholmens Vårsalong på initiativ från den lokala konstnären Raul Leon
Alvarez. Genomförda utställningar under året inkluderar:
·

Skärholmens Vårsalong, 15 mars – 18 april, projektlett av Raul Leon Alvarez, 602
besök

·

30 år av konst med Nabil Tomi, 2 maj-30 maj, 800 besök

·

Barns tillblivelse i konstens värld med förskolan Glimten, 8 juni-12 juni, 44 besök

·

A part of us med José Iván González Herrera, Robert och Emrys Lubberink,
genom konstnärlig handledning från Afrang Nordlöf Malekian och Edwin Safari,
15-23 juli, 185 besök

·

Liquid voices med Farvash, 120 besök

·

Cabaret Crusades med Wael Shawky, curerat av Mint, 23 september – 16 oktober,
428 besök

·

127 Forum, 1-12 oktober, 77 besök

·

Viskningar från förr med Paula Urbano, 20 november – 18 december, 394 besök

·

Drömmar inför 2022 med ferieungdomar, 28 december – 3 januari, 274 besök

Totalt antal besökare: 2 924
På grund av Coronapandemins restriktioner kunde endast ett fåtal öppna vernissager och
kringarrangemang runt utställningarna arrangeras – detta påverkade i synnerhet
utställningarna under höst och vinterhalvåret.
Projektet har under 2021 stöttats av Kulturrådet och SKHLM.
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FOLK på gården
FOLK på gården är en serie utomhuskonserter som arrangeras på en gård nära dig runt om i
Skärholmens stadsdel. Under Coronapandemin 2020 kunde vi inte ha våra planerade
konserter i huset. Därför tog vi initiativet att arrangera utomhuskonserter. Vi bjuder in lokalt
förankrade och Stockholmsbaserade artister som representerar områdets stora mångfald med
musikgenrer från pop, rock, till arabisk och afrikansk musik.
Under 2021 utvecklade vi FOLK på gården genom att anställa en producent som
projektledde konserterna. Programmet genomfördes på torg och i parklekar i Bredäng, Sätra,
Vårberg och Skärholmen och var flitigt besökta. Samtliga konserter livesändes dessutom. Vi
samarbetade med Tanta Yassa food truck som serverade västafrikansk mat, och
Fastighetsmäklarna som bjöd på kaffe och kakor.
Medverkande artister under 2021 var:
·

Ebo Krdum, 24 september, Skärholmen, 40 besök, livesändning 296 personer

·

Kristian Kaspersen, 22 september, Skärholmen, 50 besök, livesändning 1100
personer

·

Sofia Berg-Böhm och Mousa Elias, 15 september, Vårberg, 80 besök,
livesändning 643 personer

·

Maia Hirasawa, 8 september, Vårberg, 100 besök, livesändning 1000 personer

·

Micke Svahn & Michael Michailoff, 1 september, Sätra, 70 besök, livesändning
299 personer

·

Duo 128, 25 augusti, Bredäng, 40 besök, livesändning 1200 personer

Totalt antal besökare: 380 personer
Total räckvidd för livesändningar: 4 538 personer
Projektet har under 2021 stöttats genom särskilt stöd från Kulturrådet och möjliggjorts genom
ekonomiskt samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning.
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FOLK på scenen
När rekommendationerna kring Covid-19 lättades en period under hösten så kunde vi äntligen
också införa ett nytt koncept, FOLK På Scenen (tidigare Onsdagsklubben), som är namnet på
en serie av konserter vi höll i FOLK-huset. Vi hade tre evenemang under FOLK på scenen
som var välbesökta. Vi sålde mat och dryck genom vårt café. Samtliga konserter livesändes.
Medverkande artister under 2021 var:
·

Linda Bonaventura, 28 oktober, 50 besök

·

Natalie Beabella trio, 13 oktober, 50 besök

·

Marit Bergman, 6 oktober, 50 besök

Totalt antal besökare: 150 personer

FOLK på scenen. Linda Bonaventura, Fredrik Carlzon, Amanda Hofman-Bang, Oscar Kvant.
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Gestaltning i offentliga miljöer
Under de senaste åren har FOLK uppmärksammat ett behov av att förbättra utomhusmiljön
framför vår egen entré, som ofta upplevs som undangömd, diskret eller som en ”baksida” till
Skärholmstorget. Ibland upplevs platsen även som otrygg i relation till den omkringliggande
utomhusmiljön. Detta projekt syftade därför till att tillsammans med ungdomar använda
placemaking-metoder och verktyg för att programmera om utomhusmiljön, föreslå nya
funktioner, sätt att använda platsen för att förändra dess värde.
Under sex veckor sommaren 2021 arbetade vi med ferieungdomar från Skärholmens
stadsdelsförvaltning i arbetet för att anpassa den fysiska utomhusmiljön i anslutning till
FOLKs entré. Tillsammans med ungdomarna arbetades det med placemaking metoder
för att få större förståelse och bredda perspektiv samt formulera frågeställningar kring hur
arkitektur och design vi omges av påverkar oss. Vad har vår omgivande arkitektur för
funktioner och vilka verktyg och metoder kan vi använda för att återuppfinna platser och
skapa nya alternativa funktioner och berättelser?
Arbetsgruppen gästades även av personer verksamma inom arkitektur, stadsplanering och
kulturfältet och arbetsdagarna präglades av flera olika workshops. Genom de införskaffade
kunskaperna har arbetsgruppen slutligen jobbat fram ett gestaltningsförslag på den fysiska
anpassningen som planeras genomföras 2022.
Medverkande ungdomar i projektet: 8 st.
Projektet har under 2021 stöttats av Boverket och fortlöper under 2022.

Anpassning av utomhusmiljön.
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HBTQI-verksamhet i huset
Under 2021 har FOLK utökat samarbetet med Egalia Skärholmen med syftet att erbjuda
kulturaktiviteter och meningsfull fritid för barn och unga i närområdet. Detta samarbete hade
som syfte att såväl stärka Egalias närvaro i Skärholmen som att intressera unga HBTQI+
personer för konst och kultur och öka kulturaktiviteter för HBTQI-ungdomar i FOLKs
lokaler. Under året har ungdomar både fått ta del av kultur och skapat själva. Vi har varit på
konstutställningar, teater, dans, haft workshops med utövande konstnärer och sett konserter.
Verksamheten har mestadels varit sluten, det vill säga inte riktat sig till en allmän/offentlig
publik, besökare eller deltagare. Detta främst på grund av den dåvarande Coronapandemin,
men även för att de unga deltagarna som besöker Egalia Skärholmen av trygghetsskäl har rätt
till att vara anonyma.
Aktiviteter som genomförts inom ramen för projektet under 2021 var:
Dansworkshop: New Way med Linnéa Niyah, 9 deltagare
Dansworkshop: Runway med Fredrik Xtravaganza, 6 deltagare
Dansworkshop: Vogue Femme med Nikos Prodigy, 11 deltagare
Drag king workshop med Sepideh Khodarahmi, 6 deltagare
Dansworkshop: Old Way med Father Beck McQueen, 11 deltagare
Dansworkshop: Vogue Femme med Typhoon Angels, 17 deltagare
Dansworkshop: Whacking/punking med Alyssa Briteramos, 10 deltagare

Museibesök: "Bögar. Mötesplatser i en förbjuden tid", 6 deltagare
Museibesök: "Future Watch’’, 5 deltagare
Scenkonstbesök: STOLT SCENKONST, 15 deltagare
Teaterbesök: ”De kommer drunkna i sina mödrars tårar”, 11 deltgagare
Dansföreställningsbesök: ”Room ''02:53'', 14 deltagare
Besök på fyra FOLK på gården/FOLK på scenen konserter
Utställningsprojekt: Unga konstnärer, 3 deltagare
Bowling & bio med CinemaQueer, 15 deltagare
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The Hoe Hoe Hoe Kiki Ball, ballroomevent i samarbete med Stadsteatern Skärholmen, 200
besökare
Sammanlagt 339 besök
Projektet har under 2021 stöttats av Boverket och Kulturstöd för unga (Stockholms stad).

“Hoe Hoe Kiki Ball”
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Sammanfattning av lokalverksamheten
På grund av Corona-pandemin har vi fortsättningsvis haft svårt att få in lokalbokningar och
skapa kännedom om våra lokaler i Skärholmen genom utåtriktat säljarbete. På grund av
restriktioner som har varit gällande under olika perioder under året har lokalbokningar också
varit tvungna att avbokas. Till hösten rekryterades dock två nya medarbetare till
organisationen: en bokningsansvarig och en husansvarig med uppdraget att starta i gång
lokalverksamheten, förbättra lokalens användningsområden, administrativa rutiner och
tillströmning av gäster. Dessa har möjliggjort förbättringar och effektiviseringar i FOLKs
lokalverksamhet har kunnat ske: allt ifrån tydliga bokningsrutiner till effektivare användning
av lokaler och estetiska lyft. Detta arbete fortsätter under 2022 men har redan under 2021 gett
resultat i form av att lokalintäkter har mer än fördubblats under perioden de nyanställda
arbetat i jämförelse med samma period föregående år.
Våra totala hyresintäkter för 2021 landade på 578 000 kr, vilket är en ökning med drygt 170
000 kr från föregående år (2020: 404 551 kr). Av denna summa avser dock drygt 200 000 kr
interndebitering av lokalhyra för egen projektverksamhet, vilket är en ökning med 40 000 kr
från föregående år (2020: 164 626 kr). FOLK har således fått in 374 000 kr totalt från
externa hyresgäster, vilket är en ökning med dryga 130 000 kr från föregående år (2020: 239
925 kr). Detta är en positiv utveckling för föreningen, om än hyresintäkterna behöver öka
ytterligare för att föreningens fasta lokalkostnader ska hamna i balans med intäkterna.
Försäljningsintäkterna i vårt café har även ökat signifikant under 2021, även om
försäljningssiffrorna i sig inte är höga och behöver förbättras. Under 2021 såldes det för 6
300 kr i caféet (2020: 1 500 kr).
Under året har FOLK hyrt ut lokaler under sammanlagt 1633 timmar och haft 6 fasta
hyresgäster som hyrt kontorsplatser och/eller kontorsrum. Våra lokaler har sammanlagt
besökts/använts av 5000 personer. Inför verksamhetsåret 2022 kommer vi uppdatera våra
statistikföringssystem så att statistik kring lokalverksamheten med enkelhet kan tas ut och
jämföras.
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Sammanfattning kommunikation
Under året har FOLK arbetat flitigt med att synas i sociala mediakanaler, där våra primära
plattformar är Facebook och Instagram. Vi har utvecklat vår hemsida successivt i takt med att
vår verksamhet expanderar. Nytt för i år har varit att vi systematiskt skickat ut
pressmeddelanden till stora och mindre mediekanaler som resulterat i flera artiklar och
intervjuer. Under året har FOLK även administrerat 127-Forums sociala media-konton på
Facebook, Instagram och Youtube.
Facebook:
Exponeringar: 119 592
Personer som nåtts: 58600
Antal följare: 1843
Nya följare: 238
Instagram:
Innehållsinteraktioner: 921
Antal följare: 1094
Nya följare: 420
Hemsida:
Antal inlägg: 57
SEO-score: 80/100
Google sök: 2120
Kontaktformulär: 19
Medlemskapsförfrågningar: 47
Mailchimp:
Utskickade mail till medlemmar: 775
Öppnade mail: 475
Pressklipp:
Antal pressklipp: 8
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Administration och anställningar
I september 2021 påbörjades implementeringen av FOLKs nya organisationsmodell genom
att tjänsterna verksamhetschef (som ersatte de tidigare tjänsterna verksamhetsledare och
biträdande verksamhetsledare), bokningsansvarig och husansvarig tillsattes. Som tidigare
arbetar även en kommunikatör på FOLK. Under 2021 har de flesta inom FOLK arbetat på
deltid. Under 2021 har dock tjänsten som kommunikatör och tjänstens som bokningsansvarig
höjts till 100% tjänstgöringsgrad under begränsade perioder genom extra verksamhetsstöd
som beviljats som en åtgärd för att lindra effekterna från pandemin. Genom stöd från
arbetsförmedlingens insats Extra tjänster har två personer anställts som värdar och
möjliggjort utökade öppettider i Ateljé SKHLM. Under verksamhetsåret har föreningen
därtill haft 18 projektanställda producenter på deltid, och 4 timanställda husvärdar.
Nyanställningar av producent(er) och husvärdar har även tillsatts under året.
Föreningens bokföring har skötts på uppdrag av Bo Irsten / IT Dataekonomi. Revision har
genomförts av auktoriserad revisor Albin Djavadzadeh, Mazars SET Redovisningsbyrå.
Projektredovsining för 127 Forum till Delmos har genomförts av Andreas Karlsson, Mazars
SET Redovisningsbyrå.
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Ekonomi
Föreningens omsättning för 2021 uppgår till ca 4 967 00 kr. Det är nästan 2 miljoner kronor
mer än föregående årsomsättning, eller en ökning på 174% av föreningens totala omsättning.
Rörelsens kostnader för året uppgick till ca 4 546 000 kr, vilket ger ett överskott på drygt 420
000 kr som återinvesteras i verksamheten.
Den långsiktiga planen för återinvestering av FOLKs egna kapital föreslås enligt följande:
·

500 000 kr reserveras som investerings- och/eller återställningskapital inför en
framtida, möjlig flytt

·

300 000 kr reserveras som eget kriskapital för att klara eventuella framtida
pandemier där föreningens intäkter plötsligt uteblir.

·

300 000 kr reserveras som långfristigt lån till den ekonomiska föreningen.

· 100 000 kr reserveras som investeringskapital för att implementera den nya
organisationsmodellen för verksamhetsåren 2022–2023.
· 100 000 kr reserveras som investeringskapital i egen programverksamhet,
fortbildningskostnader och visionsarbete för personal för verksamhetsåren
2022–2024.
För att förstå hela FOLKs ekonomi behöver även årets resultat ses i relation till den
ekonomiska föreningens ekonomi. Den ekonomiska föreningen FOLK-huset i
Skärholmen ägs av FOLK och har i uppdrag att driva FOLKs lokal och de fasta kostnader
som är förenade med den. Den ekonomiska föreningen FOLK-huset i Skärholmen
omsättning under 2021 uppgår till 646 828 kr (2020: 576 094 kr). Rörelsens kostnader uppgår
till 619 155 kr (2020: 608 596 kr,) vilket skapar ett plusresultat på dryga 20 000 kr. Detta i sin
tur medför att den ekonomiska föreningen återhämtar nästan hela sitt minusresultat från
föregående verksamhetsår som landade på -32 502 kr.
Samtidigt har den ekonomiska föreningen fortfarande en långfristig skuld till den ideella
föreningen om nästan 400 000 kr som lånats ut på obestämd tid för att klara tidigare
hyreskostnader. Det är därför av högsta vikt att föreningen under 2022 skapar
ruljans på hyresintäkterna inom den ekonomiska föreningen så att skulden kan betalas
tillbaka på sikt och de båda föreningarnas ekonomier kan drivas i balans.
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Övriga väsentliga händelser
FOLKs hyreskontrakt för lokalen på Bredholmstorget 4 med SISAB löper för närvarande till
2023-06-30, men med möjlighet till förlängning. Under verksamhetsåret har föreningen bytt
bank från Nordea till SEB.

18

