Landstinget Sörmlands organisationsbidrag för kultur, folkbildning och
friluftlivsfrämjande med regional verksamhet.
Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslutade vid sammanträdet den
29 november 2018 om att fördela 15 640 902 kr i bidrag för 2019, enligt nedan:
Beviljade bidrag, i kronor
KULTURORGANISATIONER
Arkiv Sörmland, totalt 400 000:
Utvecklingsbidrag för digitalisering och bevarande av ungas digitala kommunikation och
minnen, 400 000
ART LAB Gnesta, totalt 175 000:
Verksamhetsbidrag för regional konstverksamhet i minst tre av länets nio kommuner, 175 000
Clownclubben, totalt 140 000 varav:
Verksamhetsbidrag för publika aktiviteter/föreställningar i minst tre av länets nio kommuner,
100 000
Utvecklingsbidrag för samarbete med SSIH (specialiserad sjukvård i hemmet) och inledande
verksamhet på demensboenden, 40 000
Folkets hus och Parker Östra regionen, totalt 40 000:
Utvecklingsbidrag för att stärka sin regionala närvaro i syfte att stötta medlemmarna i
nödvändigt förnyelsearbete genom nätverksträffar med fokus på arrangörskap och samverkan
och barnteaterturné i 6 kommuner, 40 000
Föreningen för Sveriges Internationella Duotävling, totalt 30 000:
Verksamhetsbidrag för lokalt arrangemang av visst länsintresse, 30 000
Föreningen Kolhusteatern, totalt 23 902:
För lokal kulturverksamhet/arena av visst länsintresse, 23 902
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg, totalt 30 000:
Verksamhetsbidrag för publika aktiviteter/arrangemang i minst tre av länets nio kommuner,
30 000
Hemslöjdsföreningen Sörmland, totalt 100 000:
Organisationsbidrag för regional verksamhet som stödjer hemslöjdens utveckling i länet och
arrangemang i minst tre av länets nio kommuner, 100 000
Jazz i Sörmland, totalt 230 000 varav:
Organisationsbidrag för regional paraplyverksamhet och stöd till länets jazzklubbar:
arrangörer av konserter i minst tre av länets nio kommuner, 200 000
Utvecklingsbidrag, 30 000
Konstfrämjandet i Sörmland, totalt 15 000:
Organisationsbidrag för regional verksamhet i minst tre av länets nio kommuner, 15 000
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Långsjö teater, totalt 110 000:
Verksamhetsbidrag för turné/publika aktiviteter i minst tre av länets nio kommuner, 110 000
Musikens hus Akademin, totalt 200 000:
Utvecklingsbidrag för metodutveckling: hur kommuner och den ideella sektorn ska kunna
arbeta kommungränsöverskridande med världsmusik på professionell och amatörnivå för att
skapa interkulturella lokala och regionala mötesplatser, 200 000
Nya Teatern Sörmland, totalt 200 000:
Verksamhetsbidrag för turné/publika aktiviteter i minst tre av länets nio kommuner, 200 000
Riksteatern Sörmland, totalt 110 000:
Organisationsbidrag för regional verksamhet med stöd till länets riksteaterföreningar, 110 000
SFRF-S-Öst distrikt, totalt 30 000:
Organisationsbidrag för bevarande av sverigefinska nationella minoriteters unika kulturarv
samt språkfrågor med fokus på barn och unga, 30 000
Sveriges konstföreningar Sörmland, totalt 80 000 varav:
Organisationsbidrag för regional distriktsverksamhet med stöd till konstföreningar, 40 000
Utvecklingsbidrag för Sörmlandssalongen i Eskilstuna, 40 000
Södermanlands Bygdegårdsdistrikt, totalt 25 000:
Organisationsbidrag för regional distriktsverksamhet med stöd till lokalhållande föreningar,
25 000
Södermanlands hembygdsförbund, totalt 830 000 varav:
Organisationsbidrag för regional verksamhet som utvecklar och utbildar hembygdsrörelsen i
länet, 800 000
Utvecklingsbidrag för strategisk samverkan med Södermanlands Bygdegårdsdistrikt: genom
en satsning på berättarkonsten, för att bevara och dela minnen, bygga en gemensam arena för
bygdegårds– och hembygdsrörelserna, 30 000
Södermanlands Spelmansförbund, totalt 90 000:
Organisationsbidrag för regional verksamhet som stödjer bevarande och spridande av länets
spelmanstradition och som leder till publika aktiviteter i minst tre av länets nio kommuner,
90 000
Sörmlands Kammarmusikförbund, totalt 180 000:
Organisationsbidrag för regional paraplyverksamhet i minst tre av länets nio kommuner.
Särskilt fokus på unga musikers (under 30 år) möjlighet att spela i länet, 180 000
Sörmland Latin Band, totalt 10 000
Verksamhetsbidrag för turné/publika aktiviteter i minst tre av länets nio kommuner, 10 000
Teater till dig, totalt 25 000
Verksamhetsbidrag för förstudie gällande genomförande av Mot tyrannen stån opp -en
teaterföreställningen om kvinnorna och reformationen genom Kristina Gyllenstiernas ögon,
25 000
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Torshälla Finska förening, totalt 70 000
Verksamhetsbidrag för projekt av regionalt intresse (minoritetsspråk): tvåspråkig illustrerad
barnbok efter berättelser av sverigefinnar i Sörmland, 70 000
VisaFolk -visor & folkmusik i Sörmland, totalt 85 000:
Organisationsbidrag för regional paraplyverksamhet med konserter/arrangemang i minst tre
av länets nio kommuner, 85 000

FOLKBILDNING
Sörmlands Studieförbund i samverkan, totalt 10 300 000:
Organisationsbidrag för studieförbundens regionala verksamhet. Fördelas genom avtal med
Länsbildningsförbundet till länets studieförbund, 10 300 000
Länsbildningsförbundet Sörmland, totalt 1 500 000 varav:
Organisationsbidrag för regionalt arbete med folkbildning och studieförbundens verksamhet i
länet enligt avtal mellan Länsbildningsförbundet och Landstinget Sörmland, 1 500 000

FRILUFTLIVSFRÄMJANDE
Föreningen Sörmlandsleden, totalt 62 000
Organisationsbidrag för regional verksamhet: underhåll och utveckling av Sörmlandsleden
inom Södermanlands län, 62 000
Friluftsfrämjande region Mälardalen, totalt 550 000
Organisationsbidrag för regional verksamhet: ledarledd friluftsverksamhet för alla åldrar i
syfte att främja folkhälsa och livsglädje, 550 000

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslutade vid sammanträdet den
29 november 2018 om att fördela ytterligare 509 000 kr i bidrag för 2019, enligt nedan:
SPECIALDESTINERADE MEDEL
Arkiv Sörmland, totalt 184 000
Utvecklingsbidrag för e-Arkiv projekt i länet, 184 000
Riksteatern Sörmland, totalt 250 000
Utvecklingsbidrag för förstudie och utredning av kulturkonsulent i Sörmland, 250 000
Sörmlands studieförbund via Länsbildningsförbundet Sörmland, totalt 75 000
Utvecklingsbidrag för lokala litteraturarrangemang, 75 000
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SAMTLIGA ANSÖKNINGAR
Arkiv Sörmland, utvecklingsbidrag
Art Lab Gnesta, verksamhetsbidrag
Brassox, verksamhetsbidrag
Clownclubben, verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag
Folkets hus och Parker, Östra regionen, utvecklingsbidrag
Friluftsfrämjande region Mälardalen, organisationsbidrag
Föreningen för Sveriges Internationella Duotävling, verksamhetsbidrag
Föreningen Kolhusteatern, verksamhetsbidrag
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg, verksamhetsbidrag
Föreningen Sörmlandsleden, organisationsbidrag
Föreningen Vasaspelet i Strängnäs, verksamhetsbidrag
Författarcentrum Öst, verksamhetsbidrag
Generator, verksamhetsbidrag
Hemslöjdsföreningen Sörmland, organisationsbidrag
Jazz i Sörmland, organisationsbidrag
Konstfrämjandet i Sörmland, organisationsbidrag
Konsthallen S:ta Anna, verksamhetsbidrag
Långsjö teater, verksamhetsbidrag
Länsbildningsförbundet Sörmland, organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och
utvecklingsbidrag
Musikens hus Akademin, verksamhetsbidrag
Nya Teatern Sörmland, verksamhetsbidrag
Riksteatern Sörmland, verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag
SFRF-S-Öst distrikt, organisationsbidrag
Sveriges konstföreningar Sörmland, organisationsbidrag och utvecklingsbidrag
Sveriges Orkesterförbund, distrikt Södermanland, organisationsbidrag
Södermanlands Bygdegårdsdistrikt, organisationsbidrag
Södermanlands hembygdsförbund, organisationsbidrag
Södermanlands Spelmansförbund, organisationsbidrag
Sörmlands Kammarmusikförbund, organisationsbidrag
Sörmlands Latin Band, verksamhetsbidrag
Sörmlands Studieförbund i samverkan, organisationsbidrag
Teater till dig, verksamhetsbidrag
Torshälla Finska förening, verksamhetsbidrag
VisaFolk -visor & folkmusik i Sörmland, verksamhetsbidrag
Vår lokal, verksamhetsbidrag
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