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Fritt och frivilligt

VÅR VISION

I

bn Rushds vision är att muslimer ska vara
en självklar del av Sverige. Vi strävar efter
att vara en stark aktör i det demokratiska
samhällsbygget i Sverige. Vi vill vara med
och bygga upp ett rättvist samhälle och tar
tydligt ställning för mänskliga rättigheter
och mot rasism som drabbar minoriteter och
marginaliserade grupper. Ibn Rushd vill skapa
större förståelse och respekt människor
emellan genom kultur- och bildningsinsatser.

VÅRA
KÄRNVÄRDEN
Vår värdegrund sammanfattas av våra fyra
kärnvärden. De fungerar som riktlinjer och en
hjälp i vårt vardagliga arbete, oavsett om det
innebär att ta strategiska beslut om studieförbundets framtid eller om det innebär att
planera nästa cirkelträff.

MÖTE är helt centralt i folkbildningen och
har en stark tradition i den muslimska
religionen och kulturen. I mötet kan nyfikenhet skapas, fördomar förebyggas och
rättigheter säkras. I vår verksamhet ska det
finnas möjlighet att mötas över religionsgränser, kulturella skillnader och språkliga
barriärer.
REFLEKTION som ger utrymme för de kritiska
frågorna och bidrar till den egna utvecklingen och dialogen med andra är grunden
för vårt folkbildningsarbete.
STOLTHET över sig själv och den identitet
man har, över Ibn Rushd och vår verksamhet ska alla kunna känna. Vi strävar mot ett
samhälle där det är möjligt att vara stolt
över att vara svensk och muslim på samma
gång och för att stärka den muslimska
gruppens egenmakt och stolthet.
FÖRÄNDRING är en viktig del av folkbildningen vare sig det sker på individnivå eller
på samhällsnivå. Förändring kan innebära
att en individ får större kunskaper, blir mer
engagerad eller rik på nya erfarenheter.
Vi är inte rädda för att påtala behovet av
förändring eller för att vara obekväma.

Våra kärnvärden hänger ihop. Mötet och
tiden till reflektion är en förutsättning för
att kunna känna stolthet. Reflektion är en
nödvändighet för att se missförhållanden.
Stolthet krävs för att våga kräva förändring.
Förändring är svårt att driva ensam, det görs
enklast i mötet med andra.

SYFTET MED
FOLKBILDNINGEN
OCH DESS
KÄNNETECKEN

F

olkbildningen kännetecknas av
att den är fri och frivillig. Den är
fri från statlig styrning och frivillig
för deltagarna. Utgångspunkten är att
alla människor har rätt att aktivt delta i
samhällslivet och ta ansvar för sin egen
utbildning. Folkbildningen finansieras till
stor del genom stöd från stat, landsting
och kommuner. Statens fyra syften med
stödet till folkbildningen är att:
• stödja verksamhet som bidrar till att
stärka och utveckla demokratin
• bidra till att göra det möjligt för en
ökad mångfald människor att påverka
sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
• bidra till att utjämna utbildningsklyftor
och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
• bidra till att bredda intresset för och
öka delaktigheten i kulturlivet.

Deltagarna är alltid med av fri vilja
och är med och påverkar.

Deltagarstyrt
Deltagarna ska ha ett stort inflytande
över innehållet i kursen och vilka
metoder som ska användas. Ledaren
är jämfört med annan undervisning
mer som en i gruppen. Deltagarna
kan ha svaret likaväl som ledaren.

Läroplans– och betygsfritt
Det är deltagarens behov och lust
att lära som är det centrala, det finns
ingen läroplan som reglerar vad som
ska ingå och det ges inga betyg.

Förankrat i deltagarna
Deltagarens behov, frågeställningar
och erfarenheter är det som ska vara
grunden för lärandet.

Ideologiskt och/eller
innehållsmässigt profilerat
I folkbildningen ska det finnas plats
för respektive anordnares särart,
ideologi och profil. Bland studieförbunden finns exempelvis de som ägs
av politiska partier och trossamfund,
detta får lov att synas i val av ämnen
och kurser.

Mångsidigt
Inom ramen för folkbildningen ska
det finnas många olika verksamhetsformer och olika ämnen att välja bland.

Flexibelt
Folkbildningen ska snabbt kunna
tillgodose nya utbildningsbehov och
utveckla nya former för lärande.

Riksomfattande
Folkbildning ska finnas att tillgå i hela
Sverige, i alla kommuner.
44
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ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD

I

bn Rushd är en ideell organisation och har
både en styrelse- och en tjänstemannaorganisation. Förbundet styrs övergripande
av en styrelse på riksnivå. Ibn Rushd är indelat
i sex olika lokala distrikt som alla styrs av varsin
distriktsstyrelse. I styrelserna ingår representanter för våra medlemsorganisationer.

STYRELSEORGANISATIONEN
På förbundsnivå är det högsta beslutsfattande
organet Förbundsstämman som hålls vartannat år. På stämman väljs förbundsstyrelsen
och Ibn Rushds medlemsorganisationer har
rösträtt och kan lägga motioner. Förbundsstyrelsen jobbar med övergripande frågor och
beslutar t. ex. om verksamhetsmål och planer
på riksnivå.
På distriktsnivå är det högsta styrande
organet Distriktsstämman som också hålls
vartannat år, året efter förbundsstämman.
På stämman väljs distriktsstyrelsen och
distriktets medlemsorganisationer har rösträtt och kan lämna motioner. I distriktsstyrelsen
sitter ofta representanter från distriktets
medlemsorganisationer som ledamöter.
Distriktsstyrelsen jobbar övergripande med
målsättningar och planer för distriktet.

Under hen finns den administrativa chefen
som har hand om personal- och administrativa
frågor, kvalitetschefen som arbetar med
kvalitetssäkring och verksamhetschefen som
följer upp verksamheten i distrikten. Det finns
även verksamhetsutvecklare, ekonomiavdelning, kommunikationsavdelning samt IT- och
HR-avdelning.
På distriktsnivå är verksamhetsledaren den
som leder verksamheten och personalen i
distriktet och har övergripande ansvar.
I distriktet jobbar också studiekonsulenter
som är folkbildare och jobbar direkt med
både föreningsverksamheten och Ibn Rushds
öppna verksamhet. Konsulenterna är oftast
cirkelledarnas kontaktpersoner. Verksamhetsutvecklarna jobbar med att utveckla verksamheten enligt distriktets mål och administratörerna jobbar med kvalitetssäkring och
rapportering av verksamheten.

FÖRBUNDSNIVÅ

FÖRBUNDSKANSLI

DISTRIKTSNIVÅ
TJÄNSTEMANNAORGANISATIONEN
Tjänstemannaorganisationen har två nivåer,
förbundsnivå och distriktsnivå. På förbundsnivå
finns förbundschefen som är högsta chef.

DISTRIKTSSTÄMMA
DISTRIKTSSTYRELSE

Ibn Rushd Studieförbund är en levande plattform för
den muslimska folkrörelsen och en folkbildningsaktör i
framkanten av samhällsutvecklingen. All vår verksamhet
utgår från följande övergripande målsättningar:
1. Stärka den svenskmuslimska folkrörelsen
2. Vara en aktiv resurs i samhällsutvecklingen
3. Vara en tillgänglig och stabil organisation

VÅR VERKSAMHET
Ibn Rushd bedriver sin verksamhet inom fyra verksamhetsområden: livsåskådning, demokrati, kultur och
människa & natur.
Livsåskådning
Här jobbar vi med att stärka den svenskmuslimska
identiteten, öka kunskapen om islam för muslimer och
icke-muslimer, skapa interreligiösa möten och genomföra spetsutbildningar för t.ex. imamer.
Demokrati

FÖRBUNDSSTÄMMA
FÖRBUNDSSTYRELSE

STRATEGISKA MÅL

Organisering, opinionsbildning, rättigheter och antirasism är några av nyckelbegreppen som representerar
vårt breda arbete med olika demokratifrågor. Vi jobbar
med allt ifrån kassörsutbildningar i föreningslivet till
studieresor i bosniska Srebrenica.
Kultur

DISTRIKTSKANSLI

Med kulturen som verktyg strävar vi efter att våra
deltagare ska kunna ge uttryck för sina identiteter och
sina olika budskap. Detta kan vara genom en kalligrafiutställning eller genom en filmproduktion.
Människa & natur
Genom vårt arbete med miljö, tillgänglighet, nykterhet
och folkhälsa berör vi de frågor som rör oss som
människor och vår nära omgivning.
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JÄMSTÄLLDHET
OCH JÄMLIKHET
HOS IBN RUSHD
Folkbildningen är ett
demokratiuppdrag.
Demokratiaspekten
av folkbildningen kan
lyftas ur flera perspektiv,
men det grundläggande
skälet till att folkbildningen får statsbidrag
är att den bidrar till en
demokratisk utveckling
av samhället.
Ibn Rushd Studieförbund
arbetar för att alla, oavsett bakgrund, ska känna
sig välkomna in i förbundet
och våra verksamheter.
Vi arbetar ständigt för
ett mer jämställt och
jämlikt samhälle och
därför är det viktigt att
vi också strävar efter en
mer jämställd och jämlik
verksamhet.
All vår verksamhet genomsyras av en vilja att uppnå
ett såväl jämlikt som
jämställt arbetsklimat.
Samtidigt bedriver vi ett
målmedvetet jämställdhetsarbete för att motverka diskriminering,
trakasserier och annan
kränkande särbehandling inom förbundet och
i samhället.
7

VÅRA
PROJEKT

Ibn Rushd har drivit och driver flera projekt inom
många verksamhetsområden. Här är några exempel!

EIDFESTIVALER
De två Eid högtiderna Eid al-Fitr och Eid al-Adha firas av hundratusentals svenskar varje år. Eid al-Fitr, som firas när den muslimska
fastemånaden Ramadan avslutas, är på många håll i landet regelrätta
folkfester. I Malmö är Ibn Rushd distrikt Södra huvudarrangör till
landets största Eidfest i Folkets park på Möllevången. Varje år lockar
Ibn Rushds Eidfestivaler över 8 000 besökare som bjuds på allt från
dansuppvisningar till välsmakande mat från olika kulturer.

ARABISKA
BOKMÄSSAN
I dag är arabiskan av allt att
döma Sveriges näst största
språk. Med det i åtanke
arrangerar Ibn Rushd
återkommande Arabiska
bokmässan. Bokmässan är
den första i sitt slag i hela
Skandinavien, något som
lett till uppmärksamhet i
utländska medier. Under fyra
dagar strömmar besökare
till Baltiska hallen i Malmö
för att köpa böcker, lyssna
till författarsamtal och ta
del av kulturupplevelser av
olika slag. Att stärka den
arabiskspråkiga litteraturens
ställning i Sverige är viktigt,
inte minst därför att både
barn och vuxna behöver
kunna läsa böcker på sitt
modersmål.
8 FOLKBILDNING MED IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND

KREATIVA PLATSER GAMLEGÅRDEN
För att engagera fler människor i det lokala kulturlivet måste arenor för möten och upplevelser skapas!
Genom ett brett samarbete med lokala aktörer skapades mötesplatser där kreativitet var i fokus. Teater,
dans, historia och kultur var några kreativa uttryck.

VÅGA VARA NYKTER
Projektet Våga vara nykter syftar till
att öka medvetenheten hos unga
muslimer, deras föräldrar och församlingsledare över hela landet om
alkoholens och narkotikans påverkan
hälsomässigt, socialt och ekonomiskt.
Genom att utbilda ungdomsledare
till antidrogambassadörer syftade
projektet Våga vara nykter till att
förebygga alkohol- och narkotikamissbruk bland unga över hela landet. Under projektets gång hölls en
mängd föreläsningar i flera städer och
studiematerialet ”Våga vara nykter”
producerades.

AKTIVISTGUIDEN – POSITIV
MEDBORGARAKTIVISM!
Positiv aktivism är en viktig ingrediens i demokratin.
Därför driver Ibn Rushd ”Aktivistguiden”, ett projekt
som tar fram en helt ny deltagarstyrd metod för ungas
demokratiska deltagande. Projektet syftar till att göra
det möjligt för unga att engagera sig för demokrati
genom att ta fram ett nytt metodmaterial tillsammans
med unga, för unga.
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VÅRA STUDIEMATERIAL
Att driva projekt – en handledning
för föreningar
Att vara kassör i en förening
– en handledning för kassörer
Ett jämställt föreningsliv
– en handbok om vägen till ett
jämställt föreningsliv
Det fria lärandet – Ibn Rushd
Studieförbund om folkbildning
Förtroende! – Handbok för
styrelsearbete
Grön Strävan – ett studiematerial
om vår tids största miljöhot och
utmaningar
Handbok – för cirkelledare hos
Ibn Rushd Studieförbund
Ibn Rushds liv och vetenskap
– en kort biografi
Islamisk finansiering – ett studiematerial om det islamiska
finansieringssystemets grunder.

Krafttag för mänskliga rättigheter
– ett studiematerial om islamofobi
och mänskliga rättigheter
Lär dig läsa arabiska – grunderna
i det arabiska språket
Mera vardagssvenska – en handledning för cirkelledare i svenska
Muhammedguiden – ett informationsmaterial om profeten
Muhammeds liv och gärning
Våga vara nykter – ett studiematerial
om nykterhetsfrågor
Värdens mat – mat från åtta länder
i tre världsdelar
Ärren – en poesisamling och
utställning
Är du nyfiken på något eller några
av våra studiematerial? Ta kontakt
med ditt lokala kontor så skickar vi
materialet till dig!

JAG. Det blir ofta att man hittar
kludd i mina skrivböcker
– en poesisamling och utställning
Kosten, hälsan och tron – ett studiematerial om kostens betydelse för
hälsan ur ett trosperspektiv
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Folkbildning
med Ibn Rushd

S

tudieförbundens folkbildning har tre
verksamhetsformer. De tre formerna
är studiecirkeln, kulturprogram och
annan folkbildningsverksamhet. Studiecirkeln utgör basen för folkbildningen och
är den vanligaste verksamhetsformen.
Studieförbundens främsta målgrupp är
ungdomar från 13 år och uppåt samt vuxna.

VAD RÄKNAS SOM
FOLKBILDNING?
Folkbildning är och ska vara fri och frivillig.
Det är deltagarnas egna intressen och önskemål som styr. Det finns dock ramar för vad
statsbidraget till folkbildningen kan gå till.
För att utgöra grund för statsbidrag ska en
studiecirkel eller annat arrangemang bidra
till att uppfylla minst ett av statens fyra
syften med stödet till folkbildningen.
En av grundprinciperna för att något ska kunna
räknas som folkbildning är att det måste
finnas ett utvecklingsmoment i aktiviteten.
Ett vanligt styrelsemöte i en förening är inte
folkbildning, men en styrelseutbildning för
föreningens styrelse kan vara det. En fredagsbön i en moské är inte folkbildning, men en
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studiecirkel där deltagare tillsammans diskuterar de ämnen som togs upp i imamens
predikan kan vara det.

STUDIECIRKEL
Studiecirkeln är en grupp personer som
under en period regelbundet, oftast en kväll i
veckan, träffas för att studera ett visst ämne
eller tema. Studiecirkeln kännetecknas av att:

•
•
•
•
•
•
•

den är öppen för alla, utan krav på formella
förkunskaper
deltagaren avgör själv om hen vill delta
deltagarna har inflytande över innehåll
och upplägg
den leder till ett lärande vars syfte är
utveckling och förändring
kunskap söks gemensamt där samtal
och diskussion är en viktig del
det finns tid för reflektion och eftertanke
mellan sammankomsterna
en studiecirkel kan också hållas på distans.

ANNAN
FOLKBILDNINGSVERKSAMHET
Annan folkbildningsverksamhet är en mer fri
och flexibel form av folkbildning jämfört med
studiecirkeln. Sammankomsterna i annan
folkbildningsverksamhet kan vara längre och
genomföras tätare än i studiecirklar. Antalet
sammankomster kan vara en eller flera.
Exempel på sådana verksamheter är prova på
dagar och helgkurser, där deltagarna kan vara
fler än vad som rekommenderas för studiecirkeln.
Annan folkbildningsverksamhet kan också
hållas på distans.

KULTURPROGRAM
Ett kulturprogram är en öppen verksamhet
och kan ske i form av föreläsningar, teater,
sång, musik, dans, dramatisk framställning,
filmvisning, tvärkulturell verksamhet eller
utställning som framförs eller visas inför
publik. Kulturprogram kan också hållas på
distans, viktigt är då att publiken är samlad
på en och samma plats.

KOSTNADSERSÄTTNINGAR
När Ibn Rushd Studieförbund erbjuder studiecirklar, kurser och kulturarrangemang får
studieförbundet bidrag från stat, kommun
och landsting. Detta gäller också för folk-

bildningsarrangemang som genomförs i
samverkan med en medlemsorganisation
eller samverkanspart.
De bidrag som Ibn Rushd Studieförbund får,
omvandlas till stöd till medlemsorganisationer,
verksamhet, utbildningar, material samt
pedagogiskt stöd. Stödet ges i samband med
att vi tillsammans genomför en folkbildande
verksamhet, alltså en studiecirkel, kulturprogram eller annan folkbildningsverksamhet.
Ersättningen täcker kostnaderna som föreningen haft i samband med arrangemanget.
Ersättningen kan ges för följande kostnader:

•
•
•
•
•
•

Böcker/filmer som använts i cirkeln
Kopiering av studiematerial
Scenografi/kostym/mask
Hyra av teaterteknik/filmteknik
Lokalhyra
Ledararvode - betalas ut direkt till
cirkelledaren utan krav på kvitto eller
andra verifikationer. Skatt och sociala
avgifter dras från ersättningen.

Ersättning kan inte ges för följande:

•
•
•
•
•
•

Kapitalvaror (saker som man kommer
att använda efter cirkelns slut)
Lokala resor
Bilhyra
Bensin
Mat eller kaffe
Verksamhet som har ett kommersiellt
syfte, vilket innebär att verksamheten
går med vinst.

13

TILLGÄNGLIGHETSBIDRAG

F

olkbildningen ska vara tillgänglig för
alla, oavsett funktionsvariation. En
funktionsvariation kan till exempel
handla om begränsad rörelseförmåga, nedsatt syn eller hörsel, psykisk ohälsa eller kognitiva funktionsvariationer. Bra tillgänglighet
är en förutsättning för att alla ska kunna vara
delaktiga i samhället.
Studieförbunden får bidrag för att arbeta
med tillgänglighet. Det handlar om att ge
studieförbunden stöd för att utveckla sin
verksamhet så att den är tillgänglig för alla,
särskilt för personer i behov av särskilt stöd
för att ha möjlighet att delta i folkbildningen.
Studieförbunden får också stöd för att stärka
sin folkbildningsverksamhet genom till
exempel anpassade pedagogiska verktyg
till enskilda individer. Exempel på tillgängliga

14
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verktyg kan vara hörslinga, tolk, teknisk
utrustning, programvara till datorer för
exempelvis talsyntes och språkprogram,
punktskriftsböcker eller annat anpassat
studiematerial. Ett annat viktigt verktyg är
kunskap. Kunskap om vad olika funktionsvariationer innebär i en lärandeprocess och
hur vi bäst anpassar verksamheten för alla.
Därför täcker tillgänglighetsbidraget också
extra cirkelledare eller expertmedverkan.
Vid rapportering av verksamhet som genomförs med personer med funktionsvariationer
ska vi alltid värna om enskilda individers integritet. Till exempel ska det i arrangemanget
inte framgå vem/vilka deltagare det är som
har en funktionsvariation. Under 2019 kommer
Ibn Rushd Studieförbund ut med ett nytt
material om tillgänglighet och folkbildning.
Vill du veta mer om tillgänglighetsbidraget
och hur du gör folkbildning som inkluderar
alla? Hör av dig till ditt lokala kontor så
hjälper vi dig!

HANTERING AV
PERSONUPPGIFTER
Dataskyddsförordningen, eller GDPR, är en
förordning som Europeiska Unionen har
tagit fram i syfte att stärka och harmonisera
skyddet vid hanteringen av personuppgifter.
Personuppgifter är all slags information som
kan knytas till en levande person. Det kan
röra sig om namn, adress eller bilens registreringsnummer. Personuppgifter får bara
behandlas om det finns ett tydligt syfte och
en rättslig grund, till exempel att uppgiften
är av allmänt intresse. Förordningen fastställer också att det ska finnas processer för
att minimera mängden personuppgifter och
att man normalt inte ska hantera känsliga
personuppgifter.

folkbildningen. Vi har därmed grund för att
samla in personuppgifter om våra cirkelledare
och deltagare.
Personuppgifter från deltagare samlas
antingen in via föranmälan som görs i webbformulär, över telefon eller i samband med
vår verksamhet. Vi registrerar oftast namn,
personnummer, adress, e-post, telefonnummer och uppgifter relaterade till deltagande i folkbildningsverksamhet. Vi får
endast behandla känsliga personuppgifter,
så som uppgifter om religion, hälsa eller
etnicitet, när det är nödvändigt för verksamheten eller en förutsättning för statsbidrag.
Om du har några frågor eller funderingar
kan du kontakta administrativ chef, som är
huvudansvarig för vår hantering av personuppgifter, via integritet@ibnrushd.se.

Ibn Rushds folkbildande verksamhet går under
den rättsliga grunden ”allmänt intresse”. Detta
är fastställt i förordningen om statsbidrag till
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Bli medlem hos
Ibn Rushd

Ä

r du engagerad i en förening eller
vill starta en ny förening? Vill du
se din förening utvecklas? Vill du
förverkliga din förenings syfte och mål med
hjälp av folkbildning? Då kan Ibn Rushd
Studieförbund hjälpa dig!

•
•
•
DISTRIKT NORRA Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens,
Västerbottens och Västernorrlands län
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senaste årsmötesprotokoll
verksamhetsberättelse
ekonomisk redovisning

•

föreningen värnar om demokrati,
jämställdhet, jämlikhet och mänskliga
rättigheter
föreningen bedriver verksamhet inom
något av våra distrikts geografiska
områden
föreningen anordnar aktiviteter i form
av studiecirklar och kulturverksamhet
som i och med medlemskapet ska
rapporteras till Ibn Rushd
föreningen strider inte mot Ibn Rushds
stadgar, profil eller värdegrund

DISTRIKT MITT Dalarnas län, Södermanland,
Västmanland och Örebro län

Om din förening är intresserad av att bli
medlem hos Ibn Rushd Studieförbund ska
en ansökan skickas till vår lokala distriktsstyrelse. Till höger hittar du en karta över
våra sex distrikt.

stadgar

För att bli medlem hos Ibn Rushd ska din
förening uppfylla följande:

ETT MEDLEMSKAP
PÅ NATIONELL ELLER
LOKAL NIVÅ

ANSÖK OM MEDLEMSKAP
PÅ LOKAL NIVÅ

•
•
•
•

Beslut om medlemskap fattas av distriktsstämman.

Att vara medlem hos oss har flera fördelar,
bland annat stöttar vi din förening i att
driva folkbildning och hjälper föreningen
att utvecklas mot den målbild ni har satt
upp. Förutom föreningsutveckling har en
medlemsförening möjlighet att vara med
och besluta om Ibn Rushds verksamhet,
strategi och styrning.

Din förening kan bli medlem hos Ibn Rushd
på nationell eller lokal nivå beroende på
om ni är en rikstäckande förening eller en
lokal förening.

En ansökan kan skickas när som helst
under året, den ska vara skriftlig och vara
undertecknad av firmatecknare. Ansökan
ska innehålla

DISTRIKT GOTLAND, STOCKHOLM & UPPSALA
Gotland, Stockholm och Uppsala

DISTRIKT VÄSTRA Värmlands län, Västra Götalands
län och Hallands län

DISTRIKT ÖSTRA Jönköpings och Kalmars,
Kronobergs och Östergötlands län

DISTRIKT SÖDRA Skåne län och Blekinge län

ANSÖK OM MEDLEMSKAP
PÅ NATIONELL NIVÅ
Rikstäckande organisationer kan ansöka
om medlemskap hos Ibn Rushd förbundsstyrelse. Detta görs också skriftligt, när som
helst under året och ska innehålla samma
dokument som en lokal ansökan.
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FÖRMÅNER SOM
MEDLEMSORGANISATION HOS OSS
Ett medlemskap hos Ibn Rushd har många fördelar!
Här är några exempel på vad vi erbjuder våra medlemsorganisationer.
Cirkelledarutbildning

Kostnadsersättningar

Alla cirkelledare erbjuds en utbildning i
folkbildningens historia och kännetecken,
folkbildningens pedagogik och ledarskap, det
muslimska bildningsarvet och administration.

När din förening anordnar folkbildande
verksamhet tillsammans med oss, alltså
en studiecirkel, kulturprogram eller annan
folkbildningsverksamhet, får din förening
kostnadsersättningar. Det täcker kostnaderna
i samband med arrangemanget.

Vara med och påverka
En medlemsförening har möjlighet att vara
med och besluta om Ibn Rushds verksamhet,
strategi och styrning.
Föreningsutveckling
Ibn Rushd hjälper din förening att utvecklas
för att möta era syften och mål. Vi håller styrelseutbildningar och gör andra anpassade
insatser för just er förening.
Riktade utbildningar
Är din förening intresserad av ledarskap?
Mänskliga rättigheter? Antirasism? Interreligiösa möten? Vi håller riktade utbildningar
och workshops för att utveckla din förenings
verksamhet.

Studiematerial

BLI
!
SA M ARBETSPARTN ER

t
särskilt duktig på någo
Har du en idé? Eller är du
la en projektidé?
specifikt? Vill du utveck
d oss!
Gör det tillsammans me
har
partner med Ibn Rushd
Genom att bli samarbets
s och
las tillsammans med os
du möjlighet att utveck
till oss.
rapportera verksamhet
ntor

Kontakta ditt lokala ko
så hjälper vi dig!

Ibn Rushd har producerat flera studiematerial
i flera ämnen (se fullständig lista på sidan 11).
Materialen kan din förening använda i den
folkbildande verksamheten. Vi tar även fram
eller stöttar din förening i att ta fram material
inom ramen för folkbildning.
Arvoderade cirkelledare
Har din förening en duktig cirkelledare inom
hälsa, odling, målning eller projektledning?
Eller kanske något annat spännande ämne?
Då finns möjligheten att den cirkelledaren
blir arvoderad!

BLI MEDLEM!
Är din förening intresserad av att bedriva folkbildning och värnar demokrati,
jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter? Då är din förening varmt
välkommen att ansöka om medlemskap hos oss!

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar kring medlemskapet!
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KONTAKTA OSS
Förbundskansli
info@ibnrushd.se
Distrikt Norra
info.norra@bnrushd.se
Distrikt Mitt
info.mitt@ibnrushd.se
Distrikt GSU
info.gsu@ibnrushd.se
Distrikt Västra
info.vastra@ibnrushd.se
Distrikt Östra
info.ostra@ibnrushd.se
Distrikt Södra
info.sodra@ibnrushd.se

