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STUDIEPLAN FÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER
2017 - 2019
Förbundsstyrelsens avsikt är att omstrukturera upplägget för studier, vilket
innebär ett par förändringar jämfört med hur vi har arbetat med studier
tidigare.

• Styrelseutbildning för alla överallt i ABF:s regi
• Lokala studieledare i föreningsstyrelserna
• HBTQ+ och politiska frågor i egen regi
STYRELSEUTBILDNINGAR
Ett första steg är att förbundsstyrelsen rekommenderar samtliga
föreningsstyrelser på lokal- och distriktsnivå att gå en styrelseutbildning i regi
av ett ABF i närområdet.
När en ny styrelse tillträder är det en ny grupp som formeras och som under
sin mandatperiod har att samverka med varandra på ett gott sätt och genom
att förhålla sig till stadgar, fatta kloka beslut.
En del har stor erfarenhet av att sitta i styrelser, andra inte. En del har stor
kunskap om hur en motionerar, yrkar och pläderar, andra inte. För att ta till
vara dynamiken i en ny styrelse och ge samtliga samma förutsättningar att
utföra sin styrelsefunktion och tillsammans styrelsens funktion i förbundet,
rekommenderar förbundsstyrelsen att en gör det till rutin, att vid varje ny
styrelsesammansättning, låta gruppen tillsammans gå en styrelseutbildning.
Förbundsstyrelsen vill också starkt rekommendera varje styrelse att utse en
studieledare, vars uppdrag är att ta ett extra ansvar lokalt för
förbundsstudierna.
HBT-Socialdemokrater är samarbetspartner med ABF, som är skickliga och
har fina utbildningsprogram för styrelser. Dessutom är också de, en del av
arbetarrörelsen.
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HBTQ+ OCH HBT-SOCIALDEMOKRATERS POLITISKA FRÅGOR
Ett andra steg rör studier som handlar om HBTQ+frågor och vår egen politik.
Förbundsstyrelsen tar fram program som omfattar så väl våra grundläggande
HBTQ+perspektiv som de aktuella politiska frågorna.
Över ett internat till vilket samtliga studieledare i landet kallas, görs
djupdykningar och avstamp. Studieledarna tränas också i att göra upplägg
och program som de kan hålla lokalt för sina medlemmar och styrelser.
Vid kongress och mellanårskonferens håller studieledarna eget möte där
utbyte av erfarenheter, utvärderingar och idéer kring justeringar eller
förändringar kan dryftas. Detta möte hålls av den av förbundsstyrelsen
utsedda studieansvariga.

TIDPLAN
Detaljerad tidplan för utbildningsprogram i HBTQ+ och vår egen politik samt
utbildningsinternat för förbundets studieledare presenteras för
förbundsstyrelsen vid första förbundsstyrelsemötet under hösten 2019.
Tills dess färdigställs också en kommunikationsplan rörande studierna.

