
 

Verksamhetsplan 2014 

Vår vision  

Umeå Föreningsråd ska vara en kraftfull representant för våra medlemsföreningar och ska 

verka för ett möjlighetsskapande föreningsklimat.  

Medlemsföreningar 

I och med att föreningsrådet har blivit en medlemsdrivande samorganisation kommer fokus 

att först och främst ligga på att serva medlemsföreningarna. Vi ska se till att bedriva ett aktivt 

partnerskap med medlemsföreningarna på alla nivåer och tillhandahålla våra tjänster på bästa 

sätt. 

Lokal  

Umeå Föreningsråd ska skapa mötesplatser och forum för våra medlemsföreningar. Vi ska 

tillgängliggöra kontorstjänster och andra föreningsrelaterade stöd, så långt det går i vår lokal.   

Erbjudande till Umeå Föreningsråds medlemsföreningar: 

 Löpande bokföring 

 Revision  

 Stöd och råd inför projekt och bidragsansökning 

 Arbete med medlemsföreningarnas hemsida 

Ekonomi/bidrag 

Det är allmänt känt att de flesta föreningar har bekymmer med sin ekonomi. Det kan bli ännu 

mer problematiskt och engagemangsläckande, när ansökan om bidrag på projekt eller aktivitet 

inte blir enligt förväntningarna. Det har de alla flesta föreningar har erfarenhet av. Umeå 

Föreningsråd har för avsikt att under kommande år anstränga sig för att hitta olika lösningar 

med finansiering av olika föreningars projekt. Vi kommer att bjuda in stora som små 

bidragsgivare för närmare information.  



Utbildningar 

Umeå Föreningsråd ska skapa möjligheter för medlemsföreningarna att kunna ordna 

gemmensamma kurser och utbildningar. Satsningar i det avseende kan helt och hållet bero på 

medlemsföreningarnas aktiva deltagande och påverkan.  

Frivillig.se  

Umeå Föreningsråd ansvararar sedan 2012 för en volontärsida där föreningar lägger ut sina 

uppdrag på hemsidan och frivilliga kan söka volontäruppdrag på denna sida. Vårt 

arbetsområde är Norrland. I dagsläget ligger arbetet med frivillig.se nere p.g.a. tekniska 

problem med hemsidan. Vi tycker att idén är bra och det finns ett hopp om att se över tidigare 

brister och sätta igång aktiviteten i Föreningsrådets regi. 

  

Umeås vänorter  

Umeå har sex vänorter varav tre finns i Norden: Dessa är Helsingör i Danmark, Harstad i 

Norge samt Vasa i Finland. Umeå Föreningsråd vill se om vi kan hitta något samarbete med 

dessa. En möjlig sak är att ordna en konferens av något slag vänorterna emellan.  

 

Nätverk/träffar  

Föreningsrådet skall verka för att medlemmar från olika föreningar träffas och utbyter 

erfarenheter med varandra. Detta kan ske genom olika former av föreningsträffar, samt 

konsulentträffar, ordförandeträffar eller vid utbildningar och arrangemang. Vi planerar 

återigen att genomföra mindre närverksträffar där föreningar med likartade intressen kan 

mötas och dela erfarenheter. 

Remisser och skrivelser  

Föreningsrådet skall svara på remisser men även aktivt bevaka de beslut som fattas i 

Fritidsnämnden som berör föreningslivet i Umeå. Vid behov tillfrågas berörda 

medlemsorganisationer i föreningsrådet om synpunkter. Vi vill verka för att komma in som 

remissinstans i alla beslutade organ inom kommunen vars arbete berör föreningslivet.  

 

 



Föreningspolitisk debatt  

Umeå Föreningsråd kommer att bjuda in till en föreningspolitisk debatt även under 2014, vi 

ser att det finns ett stort intresse för detta. Debatten kommer att utvecklas till att bli mer 

debattlik detta år.  

Frivilligdagen  

Umeå Föreningsråd vill uppmärksamma Internationella Frivilligdagen ännu tydligare för våra 

medlemsföreningar. Vi vill synliggöra frivilligarbete i samarbete med Frivilligcentralen.  

Digitala informationsplatser  

Umeå Föreningsråd vill kolla upp intresset hos föreningarna om de vill marknadsföra sin 

föreningsinformation digitalt på strategiska ställen  

Hemmavinsten  

Umeå Föreningsråd vill erbjuda våra medlemsföreningar möjligheten att förbättra sin 

ekonomi.  

Om tillräckligt många föreningar är med, får vi många vinnande föreningar 

Föreningsgala  

Umeå Föreningsråd tror att det finns stora förutsättningar att anordna en föreningsgala med 

utdelande av stipendier till ledare, föreningar, medlemmar m.m. En kväll där man har 

nominerade människor, god mat, bra musikunderhållning kommer att bli en lyckad kväll.  

Överenskommelsen  

Umeå Föreningsråd kommer att sträva efter att få till en lokal överenskommelse  (lök) mellan 

Umeå kommun och de idéburna organisationerna. En överenskommelse som blir en riktlinje 

för alla att arbeta efter och som tydliggör hur samarbete mellan offentliga sektorn och ideella 

sektorn skall se ut.  

Möten  

Umeå Föreningsråds styrelse skall träffas regelbundet och minst en gång i månaden. Intern 

utbildning skall förekomma under året, i första hand för att alla styrelseledamöter skall få 

möjlighet att förstå Föreningsrådets syfte och verksamhet.  



 

 

Värdegrund  

Vi ska skapa delaktighet och vara lyhörda för alla typer av frågor från olika verksamheter.  

Stipendier  

Årets Eldsjäl  

Eldsjäl är en person som ideellt och aktivt verkar för sin förenings, medlemmarnas och 

omgivningens bästa, i enlighet med dess stadgar och målsättning.  

Vår målsättning är att dela ut ett pris för den som jobbar hårt i det tysta  

Årets ledare  

En initiativtagare som utvecklar sin förening  

Årets förening  

En förening som gjort/utvecklat något unikt inom föreningen  

 Jubileum  

2015 fyller Umeå Föreningsråd 50 år, och då kan det vara roligt med en jubileumsfest.  

Vi behöver intresserade som vill vara med och göra en dokumentation av verksamheten 

genom åren. 

 

      

    

 


