Verksamhetsplan
2022–2023
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Vision
FOLK är en ideell förening, verksam som ett fristående kulturhus och mötesplats i
Skärholmen. Vi tror på fria, generationsöverskridande mötesplatser där människor kan träffas,
nätverka, skapa kultur och utvecklas tillsammans. FOLK erbjuder lokaler till förmånliga
priser så som ateljé, mötesrum, kök, danssal och scen med tillhörande café. Här vill vi skapa
plats för föreningsliv, enskilda kulturaktörer och lokalbefolkning att komma med både små
och stora drömmar. Vi vill att FOLK-huset ska vara en självklar plats för kulturverksamhet,
folkbildningsverksamhet, fritidsverksamhet, men även för möten och privata tillställningar
för boende i Skärholmens stadsdel med omnejd. Vi vill stötta våra medlemmar genom
coachning-samtal, workshops, nätverksträffar och dela med oss av våra kontakter och
kunskaper för att på så sätt vara en resurs för det lokala föreningslivet och enskilda aktörer.
Vi vill producera och presentera konstprojekt och kulturaktiviteter som i stor utsträckning
involverar lokala aktörer, eller har ett lokalt perspektiv i fokus. Samtidigt önskar vi knyta an
till ett större konstfält och verka för en demokratisering av konstfältet och sätta Skärholmen
på konstkartan. Vi vill driva demokratistärkande projekt som framför allt använder konst och
kultur som uttrycksmedel för demokrati. Vi vill finnas till för, med och av Skärholmen!
FOLK ska därför arbeta mot tre verksamhetsgrenar: LOKAL, KULTUR och DEMOKRATI.
FOLKs övergripande målsättningar för verksamhetsåret 2022–2023 är att:
● Fortsätta implementera och befästa den nya organisationsmodellen som framröstades
på årsstämman 2021
● Fortsätta effektivisera och stärka organisationens interna rutiner, arbetsmetoder och
organisering.
● Öka föreningens hyresintäkter och antal aktörer som nyttjar FOLKs lokaler
● Fortsätta arbeta med medlemsvård och nå ut till nya och befintliga medlemmar med
våra medlemsförmåner.
● Fortsätta arbeta med och utveckla FOLKs grafiska identitet och synlighet i
närområdet, så att så många som möjligt nås av och känner till samtliga delar av
FOLKs verksamhet. I detta arbete behöver lokalverksamheten i synnerhet lyftas fram.
● Fortsätta bedriva kulturverksamhet och demokratistärkande projekt med hög kvalitet
och med ett lokalt perspektiv i fokus.
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● Bilda ett aktiebolag som ägs av FOLK ideell förening och övertar den ekonomiska
föreningen FOLK-huset i Skärholmens verksamhet.
● Arbeta fram en strategi, ekonomisk kalkyl och marknadsplan för att inrymma FOLKs
verksamhet i en ny lokal.
● Eftersöka nya lokaler till verksamheten.

LOKAL
FOLK ska erbjuda mötes- samlings- och kulturlokaler som är ändamålsenliga för våra
medlemmar och möter de behov som finns i närområdet.
Idag erbjuds en scen med tillhörande café, en danssal, studioplatser för konstnärer,
kontorsplatser, ett kontorsrum, ett kök, en stor sal och en mindre möteshörna. Lokalerna ska
tillgängliggöras för medlemmar i föreningen till subventionerade priser. Till företag och
icke-medlemmar ska dessa hyras ut till marknadspriser. Målsättningen är att föreningens
hyresintäkter ska öka under 2022 såväl som antalet aktörer som bokar och besöker vår lokal.
Under 2022–2023 fortsätter arbetet med att genomföra förbättringar av lokalen genom enkla
anpassningar och inköp av nya inventarier som kan möjliggöra nya användningsområden för
lokalen och attrahera nya hyresgäster. I detta arbete ingår även att effektivisera de
administrativa rutinerna som rör lokaluthyrning och lokalhantering. Under 2022 ska FOLK
även utveckla tre nya samlingsplatser i våra befintliga lokaler: Konstpassagen, Köket &
Biblioteket.
Under 2022–2023 ska FOLK arbeta utåtriktat med att informera, kontakta och bjuda in olika
aktörer till våra lokaler för att öka kännedomen om dem och förmedla de möjligheter som
lokalerna erbjuder. FOLK ska även öka kommunikationen kring lokaluthyrningen genom vårt
bokningssystem på vår hemsida, marknadsföring och informationsspridning via våra digitala
och tryckta kanaler.

Under 2022 har FOLK uppdaterat våra medlemsförmåner som aktivt ska spridas och
förankras hos våra befintliga och potentiella medlemmar.

3

I FOLKs medlemsförmåner under 2022–2023 ingår:
● Rabatter vid hyra av lokal
● Möjlighet att ställa ut vid Konstpassagen
● Samarbete kring evenemang på vår scen eller i vår lokal i stort
● En timmes coachning/rådgivning per medlem/år.
● Förmedling av rabatter och erbjudanden från andra kulturorganisationer
● Gratis användning av vårt café/co-working på måndagar och tisdagar
● Hjälp kring marknadsföring av medlemmars evenemang som sker i huset i mån av tid

De konkreta målsättningarna för verksamhetsområdet LOKAL är att:
● Öka hyresintäkterna 2022 till minst 400 000 kr från externa hyresgäster, och minst
200 000 kr genom intern lokaldebitering, så att den totala hyresintäkten landar på
minst 600 000 kr.
● Effektivisera arbetet med lokaluthyrningens administration genom att införa ett nytt
bokningssystem, som även inrymmer statistikhantering och fakturering.
● Öka användningen av våra lokaler till minst 2000 timmar för tillfälliga bokningar,
som besöks/används av minst 5500 personer.
● Arrangera minst en medlemsträff (FOLK-fika) per termin.
● Hålla lokalen öppen på måndagar och tisdagar i så hög utsträckning som möjligt.
● Sprida information om våra lokaler vid minst 1 tillfälle per månad via våra digitala
kanaler eller genom andra riktade marknadsföringsinsatser.
● Öka antalet medlemsföreningar i FOLK till minst 25 stycken.
● Samarbeta med minst 10 medlemmar per år, genom föreningens nyinrättade
medlemsförmåner.

Parallellt med den befintliga lokalverksamheten behöver en ny framtida lokal eftersökas i
området. Här ingår ett omfattande arbete med att formulera en ny marknadsstrategi för en ny
lokal, utarbeta en hållbar ekonomisk kalkyl, befästa nya samarbeten med mera.
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KULTUR
FOLK ska verka för att lyfta fram och stärka lokala kulturaktörer och lokala konstnärer.
FOLK ska därför erbjuda en plattform för konstnärer och fria kulturutövare i området att både
vara verksamma och utvecklas i. Samtidigt önskar vi knyta an till ett större konstfält och
verka för en demokratisering av konstfältet där Skärholmen kan sättas på konstkartan.
Evenemang och projekt som vi bedriver ska alltid ha ett lokalt perspektiv i fokus. Vår främsta
publik är boende i Skärholmens stadsdel och utövarna i vårt program ska antingen ha en
anknytning till Skärholmen, lyfta upp teman som är aktuella för området eller engagera en
lokal publik.
Genom att arrangera öppna kulturarrangemang stärker vi vår närvaro i området och arbetar
med att förse boende i Skärholmen med konst och kultur av hög kvalitet. Under 2022–2023
vill vi fortsätta producera egna kulturarrangemang men öka antalet samarbeten med andra
aktörer.
Inom ramen för verksamhetsområdet KULTUR ingår:

Ateljé SKHLM
Ateljé SKHLM är ett rum för konst mitt inne i Skärholmens centrumgalleria som drivs av
FOLK i samarbete med SKHLM. Här presenteras konstutställningar och kulturevenemang
med lokalt förankrade konstnärer eller tematiker som är aktuella för området eller engagerar
en lokalbefolkning.
I Ateljé SKHLM presenteras 4 större utställningar per år med professionellt verksamma
konstnärer som pågår under 6–8 veckors tid. Varje år arrangeras även Skärholmens vårsalong
dit alla med en kreativ praktik från Skärholmens stadsdel kan söka.
Under 2022–2023 är målsättningen att även aktivera Ateljé SKHLM med fler performativa
evenemang, som exempelvis konserter och performance.
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FOLK på gården
FOLK på gården är en serie utomhuskonserter som arrangeras runt om i Skärholmens
stadsdel varje sommar. FOLK på gården är som en minifestival med musik, mat och häng
som platsaktiverar gator, torg och parklekar där professionell kultur vanligtvis inte utövas
eller presenteras. Idén till projektet uppstod under 2020 då vi inte kunde arrangera
konserter på vår inomhusscen. För att driva verksamheten på ett smittsäkert sätt uppvaktade
vi vår publik på platser där de vistas i sin vardag, istället för att be dem komma till oss. På så
sätt har projektet utvecklats till ett uppskattat generationsöverskridande och
demokratifrämjande projekt, då vi når många som vanligtvis inte besöker kulturinstitutioner
idag. Visionen för programmet är att erbjuda en musikalisk bredd som representerar
Skärholmens mångfald, inkludera små och större artister och främja artister med lokal
anknytning eller musik som knyter an till Skärholmen som plats. Vi vill skapa en folkfest för,
av och med Skärholmen!
Organisering av FOLK på gården förutsätter att externa medel för genomförandet av
programmet tilldelas föreningen från bidragsgivare eller samarbetspart. Under 2022
genomförs programmet på uppdrag av Skärholmens stadsdelsförvaltning och inkluderar 10
konserter.

Residens
För första gången erbjuder FOLK residens till dans- och bildkonstnärer under 2022 genom
särskilt stöd från Kulturrådet. Syftet är att stötta lokalt verksamma dans- och bildkonstnärer,
men även aktivera våra lokaler med i synnerhet dansverksamhet. Genom residensen skapas
även publika evenemang och intervjuer med residenskonstnärerna som sprids via FOLKs
kanaler.
Målsättningen är att etablera och utveckla en långsiktig, organisatoriskt och ekonomisk
hållbar residensverksamhet som en återkommande del av FOLKs kulturverksamhet.
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Röd Tråd
Konstprojektet Röd Tråd görs i samarbete med tidskriften Galago och konstnären Ruhani,
med stöd från Botkyrka kommuns Kreativa fonden, Kulturrådet och ABF Stockholm.
Projektet syftar till att öka mångfalden bland de personer som idag sysslar med konstområdet
illustration och serier, och skapa nya sammanhang där illustratörer, serietecknare och andra
kreatörer från röda linjen kan ta plats med sina berättelser. Röd tråd består av en serie
workshops, en utställning i Ateljé SKHLM och ett specialnummer i Galago.
Workshops genomförs på FOLK tillsammans med inbjudna gäster, så väl som på skolor,
bibliotek och fritidsverksamheter i Skärholmen och Botkyrka.

FOLK på scenen
FOLK på scenen är en serie inomhuskonserter som arrangeras på FOLKs egna scen.
Visionen för programmet är att presentera intima konserter i en miljö med
vardagsrumskänsla.
Organisering av FOLK på gården förutsätter att externa medel för genomförandet av
programmet tilldelas föreningen från bidragsgivare eller samarbetspart.
De konkreta målsättningarna för verksamhetsområdet KULTUR är att:
● Producera och presentera 5 konstutställningar i Ateljé SKHLM
● Erbjuda residens till minst 6 konstnärer
● Producera och genomföra 10 FOLK på gården konserter
● Genomföra minst 10 Röd tråd workshops
● Säkra finansiering för verksamhetsområdet till program under 2023
● Arbeta för att kulturverksamheten når, engagerar och besöks av en bred, lokal publik.
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DEMOKRATI
FOLK ska bedriva projekt och aktiviteter som främjar och stärker demokratin för boende,
föreningar och unga i Skärholmens stadsdel. FOLK ska i synnerhet driva projekt med fokus
att använda kultur som ett verktyg för att stärka ungas demokratiska agens.
Mötesplatser spelar en viktig roll för att stärka egen organisering för människor att driva
demokratiska processer tillsammans för att åstadkomma ett bättre vardagsliv. FOLK erkänner
detta och vill vara en plats där människor kan genom olika deltagande processer utveckla
erfarenheter och kunskaper för en rättvisare stadsdel. För att FOLK ska kunna vara en
självklar mötesplats för demokratistärkande aktiviteter är nära samarbeten med FOLKs
medlemmar även en viktig byggsten. Därför ska FOLKs medlemsförmåner även ses som en
del av verksamhetsområdet DEMOKRATI.

Inom ramen för verksamhetsområdet DEMOKRATI ingår:

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 2021 har ferieungdomar arbetat fram ett gestaltningsförslag tillsammans med en
projektledare och inbjudna föreläsare. Gestaltningsförslaget planeras genomföras 2022 och
aktiveras genom en serie utomhusaktiviteter under 2023.
Projektet stöds av Boverket.
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Kulturstöd för unga
Genom särskilt stöd för ungas organisering av egna kulturprojekt som delas ut genom
Stockholms stad till FOLK, ska FOLK stötta lokalt förankrade kulturprojekt som drivs av
unga.

Konstnärlig stadsvandring (arbetstitel)
Projektet syftar till att producera och genomföra konstnärliga stadsvandringar i Skärholmens
stadsdel tillsammans med lokala ungdomar och lokalt förankrade konstnärer. Syftet är att
lyfta ungas berättelser om sina områden, skapa verktyg att uttrycka sina åsikter/känslor och
bearbeta minnen genom konsten som uttrycksmedel, så väl som att aktivera offentliga miljöer
som annars inte används eller uppmärksammas konstnärligt.
Projektet består av tre faser:
RESEARCH: Tillsammans med ungdomar tar vi fram platser i Skärholmen som är viktiga för
dem. Det kan vara ett specifikt hus, en parkbänk, en affär etc. Det kan vara en plats där de
fick sin första kyss, uppleva en tragisk händelse osv. Utifrån berättelserna sätter vi upp en rutt
med olika stationer. Därefter skriver vi ett manus som ungdomarna ska berätta när de ska
agera som guider. Hela manusarbetet kommer att processas fram tillsammans med
ungdomarna.
STATIONER: Vi bjuder in 5 lokala konstnärer, poeter, författare, och andra kreatörer till
projektet. Varje aktör ska få en egen station att ”tolka” det som ungdomarna berättat. Det kan
vara genom ett konstverk, ett musikuppträdande, en dikt eller vad som helst som faller
aktören in. Publiken kommer då få en bakgrundsberättelse och en konstnärlig tolkning av
Skärholmen som plats som är viktiga för just dessa ungdomar.
VANDRINGAR: Sista delen är att marknadsföra och genomföra offentliga visningar av den
konstnärliga stadsvandringen.
Projektet pågår 2022–2023 med stöd av Stockholms stad.
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De förtrycktas teater (arbetstitel)
Genom projektet vill vi uppmuntra till demokratisk tänkande och agens hos boenden i
Skärholmen genom nya metoder och uttrycksformer. Projektet vill tillämpa metoder från ”De
förtrycktas teater” som är utvecklade av den brasilianska teaterpedagogen Augusto Boal. Han
skapade dessa metoder med syftet att genom teater kunna förändra samhället. De förtrycktas
teater har använts i många utsatta områden runtom i världen för att genom teater höja upp
medborgarnas kunskap om demokrati men även deras egna engagemang och förståelse att
även de kan vara med och påverka beslut. Genom att använda oss av metoder från Augusto
Boal ska vi genom bland annat teater uppmärksamma aktuella politiska frågor som rör
boende i Skärholmen. Genom att använda sig av olika teatermetoder kommer man närmare
målgruppen på ett mer avväpnande sätt än att ha politiker, forskare, experter på en scen och
där publiken sitter tyst och matas med information. Vi tror på lärande genom ett aktivt
görande, men också för andra att se hur beslut kan fattas rent visuellt. Boal förklarar dessa
metoder som “en övning för det riktiga livet”. Därför ska teaterinsatserna vara så konkreta
som möjligt och ta upp ämnen som är aktuella i vår stadsdel. Vi ska även arbeta med så
konkreta lösningar som möjligt. När Boal använde sig av bland annat dessa metoder under
sin tid som politiker i kommunfullmäktige i Brasilien så ändrades eller klubbades det igenom
13 nya lagar som kommit fram endast från dessa metoder. Vi tror verkligen att denna metod
kan leda till konkreta sociala förändringar.
I Sverige är Boal mest känd som skaparen av Forumteater som är en av metoderna i De
förtrycktas teater. Forumteater syftar till att åskådaren ska bli en aktör och fysiskt vara med
och fatta beslut och föreslå förändringar för att det som spelas på scenen ska få ett annat slut.
Men de metoder vi valt att fokusera på är Juridisk teater och Tidningsteater som vi vet aldrig
prövats tidigare i en svensk kontext.
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I detta projekt vill vi fokusera på tre delar:
1. Vi vill utföra tre exempel av ”Juridisk teater” som ska utföras i det offentliga
utrymmet. Det kan vara ett torg, en galleria, en tunnelbanestation etc. På detta sätt
aktiverar vi platsen men även med hjälp av teater lyfter vi frågor om demokrati och
deltagande direkt med medborgarna.
2. Vi vill använda oss av metoden ”Tidningsteater”. Genom att läsa tidningsartiklar på
ett dramatiskt sätt kan man komma närmare textens icke-objektiva blick. Det är först
då man kan bryta ner vad det är som egentligen sägs i texten och ifrågasätta eller
stärka påståenden.
3. Vi vill skapa en fysisk tidning som ska heta FOLK-bladet där människor utifrån
ovanstående insatser startar en egen redaktion för att lyfta frågor, förslag och analyser
som boenden i området har. FOLK-bladet distribueras fysiskt i Skärholmens stadsdel.
Genomförandet av projektet förutsätter att externa projektmedel beviljas föreningen under
2022. Målsättningen är att projektet genomförs under 2023–2024.

De konkreta målsättningarna för verksamhetsområdet DEMOKRATI är att:
● Formulera ett nytt projekt för verksamhetsområdet DEMOKRATI med utgångspunkt
från De förtrycktas teater och ansöka om stöd för detta inför verksamhetsåren
2022–2023.
● Genomföra minst 10 konstnärliga stadsvandringar tillsammans med minst 8 lokala
ungdomar och 5 inbjudna konstnärer.
● Slutföra gestaltningen av FOLKs utomhusmiljö enligt den skiss som utarbetats av
ferieungdomarna 2021.
● Skapa långsiktiga rutiner och förutsättningar för FOLK att emotta årliga feriearbetare
på framför allt sommaren, men även skolloven.
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● Delta som samarbetspart i demokratistärkande projekt som föreslås av FOLKs
medlemmar, och stötta dem genom de insatser som FOLKs medlemsförmåner
erbjuder.
● Stödja minst 2 ungdomars kulturprojekt
● Bejaka FOLKs lokala förankring, dels genom de aktörer som anlitas på uppdrag till
föreningen, dels genom den personal som rekryteras till kontoret och styrelsen.
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