Nominering till VGBs Folkbildarpris 2018
Nu är det återigen dags att lämna in nomineringar till Västra Götalands Bildningsförbunds
folkbildarpris. Priset delas ut under april månad 2018.
Priset kan tilldelas kommun, organisation, förening, grupp av personer eller enskild person som via
engagemang, praktiskt handlande, nyskapande och positiv attityd fört folkbildningen framåt i sin
kommun eller område.
Nomineringsrätt har i regionen verksamma studieförbundsenheter, folkhögskolor samt VGBs övriga
medlemsorganisationer. Styrelsen för VGB kan också på eget initiativ nominera pristagare.
Vi mottar alla idéer, förslag och motivering med tacksamhet senast den 26 februari 2018.
Styrelsen fattar beslut om pristagare vid sitt sammanträde den 8 mars 2018

Sänd förslag och motivering till:
Västra Götalands Bildningsförbund
Skolgatan 3, 532 31 SKARA
Tel: 0511-134 65
E-post: info@vgb.nu

20171214

/ Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund

Priset har delats ut till:
2004

Kjell Nilsson, folkrörelsemänniska och fd folkhälsochef inom Västra
Götalandsregionen.

2005

Lokala Folkbildningssamrådet (LFS) i Tidaholm

2006

Ingeborg Ljungblom från Töreboda, som under ett långt liv verkat för och i
folkbildningen.

2007

Berit Larsson från Kvinnofolkhögskolan som under många år visat ett stort
engagemang för demokrati-, makt- och rättvisefrågor.

2008

Ekocentrum i Göteborg, en organisation som vill visa vägen mot en hållbar
samhällsutveckling.
Sensus multireligiösa guider som är unga engagerade människor som förmedlar
kunskap i en ekumenisk anda om olika sätt att leva, tänka och tro.

2009

Folkhögskolecentrum i Bergsjön som ett gott exempel på hur okonventionella och
nya tankar om samarbete och samverkan kan leda till verksamhet som sätter den
enskilda människan i centrum i en levande och föränderlig folkbildning.

2010

Föreställningen Resandeblod, av och med Bennie Åkerfeldt och musikern Pelle
Jageby, som ger en levande och mycket berörande bild av hur en av Sveriges
minoritetsbefolkningar har behandlats genom tiderna.

2011

Kent Johansson och Johnny Nilsson, fd regionråden, som på olika sätt, via folkrörelseoch folkbildningsengagemang blivit viktiga beslutsfattare i samhället.

2012

Den föreläsningsverksamhet som arrangeras av ABF Göteborg och som förkroppligas
av de två eldsjälarna Lena Ulrika Rudeke och Lars Sewilius Berg.

2013

Johan Jonsson, fd folkhälsochef inom Västra Götalandsregionen, har bl a hävdat och
argumenterat för att den samlade folkbildningen ska ses som en resurs i regionens
folkhälsoarbete.

2014

Folkbildningsprojektet Wesign som har syftet att lyfta fram teckenspråket inom kultur
och folkbildning i Västra Götalandregionen samt öka medvetenheten om
teckenspråket som de dövas och hörselskadades modersmål.

2015

Projektet Doula och Kulturtolk/Födelsehuset i Göteborg. Projektet påvisar betydelsen
av kulturverksamhet som försöker nå utanför och vara ett viktigt komplement till den
gängse kulturverksamheten. Projektet berikar erfarenheter för grupper som inte
självklart hittar till de stora kulturinstitutionerna.

2016

Voices of Charity. Målet är att genom folkbildningen och kulturen bygga broar, raserar
murar, spräcka fördomar göra världen lite mer öppen för ungdomar.

2017

Litografiska akademin som i många år arbetat för att med folkbildningens metoder
främja litografisk konst och ta tillvara på det litografiska kulturarvet.

