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Nulägesbeskrivning – NBV Sydost 
NBV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, är ett 

studieförbund som ägs av nykterhetsrörelsens 17 

medlemsorganisationer och vi har 21 samarbetsorganisationer. 

NBV, som vilar på en helnykter och demokratisk grund, samt är 

partipolitiskt och religiöst obunden, vill genom ett fritt 

och frivilligt folkbildnings- och kulturarbete inom och utom 

nykterhetsrörelsen erbjuda alla möjlighet till ökad kunskap, 

samt göra kulturvärden tillgängliga för alla. NBV är ett 

verktyg med folkbildningen som metod. Vi arbetar idag med ett 

brett perspektiv där vi vill nå ut till alla människor 

oavsett var de bor och erbjuda ett varierat kulturutbud.   

NBV Sydost 

NBV Sydost verkar i tre län; Blekinge, Kalmar och Kronoberg, 

och vi vill ge människor tillgång till bildning och möjlighet 

till utveckling på egna villkor. Vårt uppdrag är att sprida 

nykterhetsrörelsens ideologi, detta görs bland annat genom 

arbete inom de fyra ideologiska stråken; internationellt, 

folkhälsa, integration samt alkohol och andra droger. Dessa 

stråk har vi som mål att de ska genomsyra all verksamhet och 

utgör inriktningen på mycket av verksamheten inom 

avdelningen. Målsättningen för NBV är också att skapa arenor 

där människor möts för erfarenhetsutbyten, att nå ut till så 

många som möjligt, att vara ett forum för samarbete och 

förändring samt att väcka nyfikenhet på nykterhetsrörelsen.  

Under 2010 har NBV Sydost bedrivit folkbildningsverksamhet i 

alla kommuner i Kronobergs län, om än i varierad 

utsträckning. Arbetet inom stråken är extra prioriterat samt 

den verksamhet som görs tillsammans med medlems- och 

samarbetsorganisationerna. Det finns verksamhet som särskilt 

rikts mot barn och ungdomar, bland annat har ett flertal 

drogfria arenor skapats för ungdomar genom NBV i flera 

kommuner. Ett viktigt arbete, som skapar mervärde för 

deltagarna, är den verksamhet som riktas mot 

funktionshindrade och personer med afasi. Särskilda insatser 



ges också till människor som inte har svenska som modersmål 

för att de ska kunna ta del av folkbildning.    

En mångkulturell mötesplats 

En del av det ideologiska arbetet är riktat mot integration 

och inom vår verksamhet möts människor med olika bakgrund i 

samtal och diskussioner kring erfarenheter och förhållanden i 

olika länder och kulturer. Detta ökar förståelsen för andra 

människors livsvillkor och förhållningssätt. Styrkan med vår 

verksamhet är att det skapas en mångfald när människor med 

olika bakgrunder möts, gammal som ung. 

Avdelningen arbetar i stor utsträckning mot 

invandrarföreningar vilket ökar mångfalden inom verksamheten 

och möjliggör möten mellan olika människor. I Kronobergs län 

finns ett flertal stora invandrarföreningar som bland annat 

studerar det svenska samhället och svenska som språk, men som 

också, tack vare samverkan med NBV, kan utöva kulturell 

verksamhet och bevara sina traditioner.  

Vi har också tagit fasta på att integration är så mycket mer 

än skillnader mellan olika länder och religioner, det handlar 

också om att skapa insikt och förståelse över 

generationsgränser, mellan män och kvinnor och mellan olika 

levnadssätt.  

Länsbildningsförbundet – en naturlig samverkanspart   

NBV Sydost är medlem i Kronobergs länsbildningsförbund där 

samverkan kring regionala frågor om folkbildning sker. Genom 

detta samarbete skapas lokala samverkansråd som strävar efter 

att lyfta och möjliggöra folkbildning för fler. 

Länsbildningsförbundet är en naturlig samverkanspart för NBV 

Sydost. 

NBV samverkar också med Växjö kommun och 

omsorgsförvaltningen. Avdelningen planerar och organiserar 

studiecirklar och kulturarrangemang för människor med 

psykiska problem och även för de med funktionshinder. Denna 

verksamhet genomförs också i samverkan med Landstinget.  



NBVs internationella arbete 

Inom NBV arbetar vi också aktivt på den internationella 

arenan. Vi har, som enda studieförbund, ett 

representationskontor i Bryssel som arbetar med att skapa 

nätverk på alla nivåer inom folkbildning, folkhälsa och 

trafiksäkerhet i Europa. I detta internationella arbete 

deltar några av våra största medlemsorganisationer.  

Utvecklingsområden  

Verksamhet som NBV Sydost har ambition att utveckla under 

2011 är inom områdena integration. musik, hantverk samt 

drogförebyggande arbete. I Växjö byggs ett nytt 

allaktivitetshus för att främja kulturverksamheten för 

ungdomar. MusicBox är ett nationellt projekt som syftar till 

att främja verksamheten för musiker och skapa mervärde genom 

utbytesspelningar och bandutveckling vilket kommer att 

utveckla verksamheten i Kronoberg. Det drogförebyggande 

arbetet är en ideologisk viktig del av NBVs verksamhet och 

något som arbetas med inom de flesta medlems- och 

samarbetsorganisationerna och som ständigt utvecklas för att 

kunna möta omvärldens påtryckningar. Spännande utveckling där 

de olika offentliga arenorna kan komma att ge nya möjligheter 

för kulturen att växa, främst inom glesbygdsområden där det 

är viktigt att nå ut med ett varierat kulturutbud.  

 

Styrelse: Ja, kvinnor: 4 st, män: 5 st. Totalt 9 pers.  
Organisationsform: Ideell för. 
Styrdokument: Årligt årsmöte beslutar om arbetsplan, förbundet har också arbetsplan som vi tar 
hänsyn till, staten sätter sina villkor för de statliga bidragen vi får. Lokala stadgar finns. 
Antal anställda: 20 st inom hela avdelningen 
Antal frilands/år:  
Arrangemang/ utställningar/ föreställningar per år: 896 kulturprogram, 35 utställningar  
Besökare/ deltagare: 32 677    
Scen: ca 10 st 
Utställningslokal: ca 11 st 
Verkstad: ca 2 st  
Repetitionslokaler: ca 10 st 
Samverkar med: medlems- och samarbetsorganisationer i störst omfattning 
Arrangörsföreningar: föreläsningsföreningar  
Omsättning i Kronobergs län: 18,2 % av den totala verksamheten  
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