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Vår vision  

Umeå Föreningsråd ska vara en kraftfull representant för våra medlemsföreningar                     

och ska verka för ett möjlighetsskapande föreningsklimat. 

 



Styrelsen för Umeå Föreningsråd – i fortsättningen benämnt UFR - får härmed 
avlämna följande verksamhetsberättelse för år 2015.  

     

ORGANISATIONSARBETET             

Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda styrelsemöten, samt årsmötet i mars. 
Därutöver har minnesanteckningar skrivits vid 3 mötessamlingar med externa. 

Styrelsens funktionärer har bestått av:   

Lars Lindgren                 ordförande                                                                                                                  
Maja Larsson              vice ordf.         avgick under året                                                                                                   
Johannes Nyqvist            kassör             avgick under året                                                                                                   
BrittInger Ärlebro             sekreterare                                                                                                                  
Lennart Frostesjö            ledamot                                                                                                          
Ove Nordin                      ledamot                                                         
Kent Pettersson ledamot                                                                                                                  
Birahima Wade                ledamot 

                       Gunnar Wahlberg             revisor                                                                                                                             
Tapio Tamminen              revisor  

Valberedning                    Ann-Marie Lindgren, sk, samt Mikael Rubin och B-I Ärlebro  

                        

Medlemsantalet 2015 var vid årets utgång 125. Förteckning följer i slutet av denna 
berättelse. Medlemmar och övriga har fortlöpande inbjudits till samtliga aktiviteter som UFR 
arrangerat i samverkan med olika aktörer. 

 

INFORMATIONSVERKSAMHETEN                                  

UFR har ett digitalt medlemsbrev som skickats nio gånger till sina medlemsföreningar. 
Därutöver har det förekommit utskick av nyhetsbrev vars innehåll har varit information från 
Umeå Föreningsråd, tips på utbildningar och öppna arrangemang som föreningar eller Umeå 
kommun arrangerar. 
 

 

HEMSIDAN OCH FACEBOOK 

UFR har en lättnavigerad hemsida. Under året har 19 (42) olika nyheter publicerats på 
hemsidan. UFR har en facebook sida som 64 (56) gillade vid årets slut.   

 

ÅRSMÖTE 

URF höll årsmöte den 31 mars i Maskrosen på Storgatan 76 med 11 närvarande 
röstberättigade föreningar samt 18 övriga personer. Fritidsnämndens vice ordf. Lennart 
Johansson var årsmötets ordförande. 

I samband med årsmötet presenterades Umeå Kommuns SFI-utbildning, Svenska för 
Invandrare. Dessutom serverades kaffe och fika.  



KURSVERKSAMHET och ÖVRIGA AKTIVITETER                                                              

Utbildningar  

Föreningsrådet har under året haft några studiecirklar i föreningsarbete, hur man organiserar 
föreningsledardagar, samt 50 årsjubileet och Överenskommelsearbetet. Vi har valt att inte 
arrangera större externa utbildning, eftersom flera av våra medlemmar; Studieförbunden bl. a, 
samt Skatteverket och t ex Swedbank ordnat med sådana. Styrelsemedlemmar har deltagit i 
flertalet av dessa; t ex integrationsarbete, ekonomihantering, bokslutsarbete, skattelagstiftning 
för föreningar.  

 

Vänortskontakter 

Arbetet med att få kontakt med Umeå Kommuns vänorter har fortsatt, men tyvärr har svar från 
vänorterna uteblivit.  

 

Föreningspolitiskt dialogmöte 

Den 28 sep kallade Föreningsrådet till den årliga föreningspolitiska samlingen. Detta år höll vi 
till på Församlingsgården med representanter från 13 föreningar och 4 kommunala nämnder. 
Vid utvärderingen av detta möte, framkom att samtliga var positiva till formen för mötet och 
möjligheten att få samtala både med politiska företrädare och föreningar och få ta del av 
varandras verklighet, möjlighet och förutsättningar.  

 

Internationella Frivilligdagen  

Den 5 dec genomfördes den Internationella Frivilligdagen; denna gång utan medverkan av 
Föreningsrådet. 

 

Föreningsledardag och Föreningsgala 

Den 30 mars samlades 11 föreningsrepresentanter till en workshop om en framtida 
föreningsgala där föreningsledardag kan ingå. Arbetet med att arrangera dylik gala är 
fortfarande i planeringsstadiet.  

 

50-årsjubileet 2015 

Umeå Föreningsråd firade 50 år den 20 november. Ove Nordin, BrittInger Ärlebro och Lars 
Lindgren planerade denna fest som genomfördes med 25-talet föreningsrepresentanter och 8 
underhållare.  

 

 

 

 



INTEGRATIONSPROJEKT 

Mikael Rubin har arbetat med att genomföra en integrationsenkät som genomfördes under 
hösten. Av Umeå föreningsråds 125 medlemsföreningar svarade 23 st (18,4 %) på denna 
enkät, vars syfte var att ta reda på vilka behov som finns bland föreningarna, samt att försöka 
skapa forum för kompetens och kunskapsstöd i samverkan mellan föreningarna, kommunen 
och andra aktörer.  

 

MEDLEMSKONTAKTER 

Även under detta verksamhetsår, har flertalet träffar skett med olika samrådsgrupper och i 
övrigt har Föreningsrådet haft kontakt med enskilda representanter från både gamla, nya och 
blivande medlemmar.  

 

ENKÄTUNDERSÖKNING 

Det har varit ett informationsmöte där medlemsföreningarna fått svar på den undersökning 
som gjordes hösten 2014. Ambitionen var att följa upp detta med de föreningar som inte är 
medlemmar. Tyvärr hann inte styrelsen med detta under året. 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur mycket föreningarna känner till om vad vi 
erbjuder föreningslivet. 118 föreningar svarade på enkätundersökningen varav 36 var UFR:s 
medlemsföreningar.  

På frågan Vad känner ni till om Umeå Föreningsråd? hade 51% kunskap om UFR; 27% hade 
inte mycken kunskap om UFR; 11% hade ingen kunskap om UFR och 11% svarade inte. På 
frågan Känner er förening till hur man blir medlem i Umeå Föreningsråd? hade 64% denna 
kunskap. 26% svarade nej. På frågan Har er förening behov av föreningslokaler, svarade 37% 
ja och 63% nej. På frågan Har ni besökt Umeå Föreningsråds hemsida, svarade 57% ja och 
43% nej. På frågan Vill er förening att Umeå Föreningsråd ska vara föreningarnas ”röst” 
gentemot kommunen när det handlar om trafiksäkerhet runt befintliga föreningslokaler och 
nybyggnation av föreningslokale? svarade 84% ja och 16 % nej. På frågan Vilka frågor vill ni 
att Umeå Föreningsråd ska arbeta med under det kommande verksamhetsåret? ställde 44% 
olika förslag, 38% svarade inte, och 18% svarade ”vet ej”. Som helhet visade det sig att det 
finns en rätt stor okunskap bland föreningarna om Umeå Föreningsråds roll i kommunen.  

 

ÖVERENSKOMMELSE-ARBETET 

Överenskommelsen mellan regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala 
området och Sveriges Kommuner och Landsting bygger på sex principer om samverkan: 
självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt 
mångfald. Umeå Föreningsråd vill öka dialogen med Umeå Kommun och har under våren haft 
samtal med kommunalråd Margareta Rönngren om vad överenskommelsen innebär. I 
december samlades ett 20-tal personer från civilsamhället och där medverkade Daniel 
Grönberg från överenskommelsekansliet med grundläggande information.  
 

 

 



SVERIGES FÖRENINGAR 

Umeå Föreningsråd är medlem i den nationella organisationen för lokala paraply-
organisationer, Sveriges Föreningar. 

 

HEMMAVINSTEN                                                                                      

Hemmavinsten, som är ett lotteri i Umeå Kommun för medlemmarna i UFR, utgår från omsorg 
om kommunen och dess föreningsliv, dess laganda, viljan att lyckas på hemmaplan och 
önskan om att skapa bra förutsättningar för föreningslivet. Målet har varit att erbjuda 
föreningarna de allra bästa förutsättningarna utan risktagande, samt att lotteriet ska ha den 
enklaste administrationen och ge den bästa avkastningen både för föreningar och lottköpare. 

Vår administratör har ansvarat för utbetalning av föreningsprovision och vinstbelopp till 
respektive vinnare. Hittills har 14 föreningar anslutit sig varav 12 tillhör idrottsföreningar. 
Ekonomiskt har lotteriet gått bra, tack vare att de anslutna föreningarna ställde upp som 
garderobsansvariga i samband med lördagsdanserna på Ersboda FH. Däremot har inte 
föreningarna sålt lotter till sin förening i den omfattning som vi önskat. Under hösten har 
styrelsen sagt upp avtalet med Hemmavinsten och kommer att under vintern utvärdera hur 
försäljningen går och få vetskap om vad de anslutna föreningarna vill med Hemmavinsten. 

 

KONTORET och ANSTÄLLD 

Även under 2015 fram till mitten av oktober har UFR haft möjligheten att genom bidrag från 
Arbetsförmedlingen få ha Kurt Lundström som administratör. Under resten av året har Kurt 
Lundström varit timanställd på 15 %. Han har varit behjälplig med praktisk hantering av 
verksamhetens genomförande och administration/bokföring. Kontoret finns på Skolgatan 40. 
Mikael Rubin har sedan 1maj haft FAS 3-anställning och till större delen arbetat med 
integrationsprojektet. 

 
 

NYA MEDLEMSFÖRENINGAR i UFR 
 

Följande föreningar beviljades medlemskap under 2015: Umeå Dansimperium, Furunäs/ 
Bullmarks IK, Röbäcks Skidklubb, Rädda Barnens ungdomsavdelning Umeå, Frivillig-
centralen, Ersboda Slöjdförening, Unbound, Hjärnkraft Umeå, Föreningen Gaia, Sandviks IK  

 
 

UMEÅ FÖRENINGSRÅDS ROLL INOM KOMMUNEN  
 

Vi har engagerat oss i trafiksäkerheten för barn och ungdomar som besöker förenings-
anläggningar och i synnerhet det kommande bygget av badhuset i centrum. Samtal och 
rundvandring i centrum har skett med kommunens företrädare. Vidare har vi arbetat på att 
göra oss kända bland olika tjänstemän och förvaltningar. Som följd av detta har ombetts ge 
svar på en trafiksäkerhetremiss, samt att vi nu finns med på flera sändlistor som kommunen 
skickar ut. 
 



MEDLEMSFÖRENINGAR I UMEÅ FÖRENINGSRÅD           2015-12-31 

Afasiföreningen 
Artecos Vänner 
Backen Gospel 
Backens PRO 
Bjenbergs bygdegårdsförening 
Björkstadens Hundklubb 
BK Björken Bridgeklubb 
Botsmarks Bygdegårdsförening 
Brattvalls Jaktskytteklubb 
Båtmuseets vänner 
Danskonst i Norr 
Den Förhistoriska Världen 
DHR Umeå 
Diabetsföreningen i Umeå med omnejd 
EFS Hissjö 
EFS Missionsförening Umeå 
EFS Missionsförening Grisbacka 
EFS Sävar 
EFS Sävar salt 
Ersboda Nykterhetsförening 
Ersboda SK 
Ersboda Slöjdförening 
Finska klubben 
Fiskeriföreningen Överboda-Strand 
Flurkmarks IF 
Flurkmarks Ridklubb 
Folkets bio 
Folkuniversitet 
Frivilligcentralen 
Frivilligcentralen 
Furunäs/Bullmarks IK 
Gametime Basketförening 
Gimonäs Umeå Idrottsförening 
Handikappfören Samarbetsorgan i Umeå 
Hissjö SK 
Hjärnkraft Umeå 
Hjärt- och lungsjukas förening i Umeå 
Holmsunds scoutkår 
Holmsundsgymnasterna 
Håkmarks hembygdsförening 
Hörnefors IF 
Hörnefors kulturförening 
Hörnefors vävförening 
Ibn Rushd Studieförbund, N:a Sverige 
IFK Umeå 
ILCO Distriktsförening Umeå 
Innebandyklubben Dalen 
Innertavle bygdegårdsförening 
Jordens Vänner, Umeå 
KFUM Coasters Holmsund-Obbola 
KFUM Umeå Westerbotten Huskies 
Konstfrämjandet i Västerbotten 
Kroksjö byalag 
Kulturföreningen Holmsund-Obbola 
Magma Västerbotten 
Mariehem Sportklubb 

Minerva IF 
Män för jämställdhet 
Nätverket 4 K 55+ 
Obbola IK 
Parkinson Umeå 
Personskadeförbundet RTP 
Pingstkyrkan Umeå 
PRO grupp 67 Holmsund 
PRO Teg 
Psoriasisföreningen Umeå Lk 
Rädda Barnen Umeå 
Rädda Barnens ungdomsavdelning 
Röbäcks IF 
Röbäcks Skidklubb 
Rödålidens Blåbandsförening 
Rödåsels bygdegårdsförening 
Sandviks IK 
Sandåkerns Sportklubb 
SEFUR 
Sensus 
SISU Västerbotten 
Sjöfruskolans IF 
SPF Umeå Västra 
Sportfiskeklubben Blåknuten 
Stiftelsen Hörnefors bruk 
Stöcke Bygdegårdsförening 
Sveriges Pensionärers Riksf. SPRF 
Swingum 
Synskadades Förening I Umeå 
Södra Västerbottens släktforskare 
Sörmjöle IK 
Tavelsjö AIK 
Tavelsjö Bygdegårdsförening 
TBS Umeå sportklubb 
Team ThorenGruppen SK 
Tegs scoutkår 
Tegs SK 
Umbygdens hembygdsförening 
Umedalens IF 
Umekawa budokai 
Umeå Blåbandsförening 
Umeå Boxningklubb 
Umeå Brottningsförening 
Umeå Brottsofferjour 
Umeå Dansimperium 
Umeå Epilepsiförening 
Umeå Finska synskadeförening 
Umeå Folkmusikförening 
Umeå Fältbiologer 
Umeå Golfklubb 
Umeå Guideförening 
Umeå Gymnastikförening 
Umeå Handikappidrottsförening 
Umeå IK Fotbollsförening 
Umeå Jaktskytteklubb 
Umeå kommunförbund av RPG 

Umeå kretsen av Röda Korset 
Umeå Manskör 
Umeå orienteringsklubb 
Umeå pistolskytteklubb 
Umeå segelflygklubb 
Umeå Segelsällskap USS 
Umeå Stads Trädgårdssällskap 
Umeå Södra Fotbollsförening 
Unbound Umeå 
Wednesday United 
Volvo Umeverkens fritidsklubb 
Västerbacka-Långvikens skolhus 
Västerbottens Idrottsförbund 
Öppen Gemenskap 



 

 

 
 

 

 

EKONOMI och SLUTORD                                                                                                       

Styrelsen tackar medlemsföreningarna för ett bra engagemang i våra gemensamma 
föreningsfrågor. Beträffande ekonomin, hänvisas till årets resultat- och balansräkning.   

I övrigt vill vi också rikta ett tack till de olika aktörer som vi under året haft nöjet att samverka 
med, enskilda såväl som organisationer. 

 

 

Umeå i januari 2015   

 

Lars Lindgren                            Lennart Frostesjö                 Ove Nordin    

 

Kent Pettersson      BrittInger Ärlebro                        Birahima Wade 

 

  

 


