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Umeå föreningsråd  

Verksamhetsberättelse för 2013. 

Föreningsrådet har till ändamål att stödja utveckling och samarbete mellan  

medlemsföreningar med säte i Umeå Kommun. Föreningsrådet är partipolitiskt och religiöst  

neutralt. Föreningsrådet ska stödja verksamhet som leder till kommuninnevånarnas sociala,  

kulturella och fysiska utveckling och därigenom höja innevånarnas livskvalitet. 

 

Styrelse 

Samuel Mehret                             Ordförande 

Lars Lindgren                                Vice ordförande  

Lennart Frostesjö                         Sekreterare 

Mikael Rubin                                Kassör 

Ove Nordin                                    Ledamot 

Sofia Hallgren                                Ledamot 

Raad Alduhan                                Ledamot 

Hans-Erik Näslund                         Ledamot                     Avgått under året 

Sofia Farad    Ledamot   Avgått under året 

Styrelsen har genomfört 5 protokollförda möten under verksamhetsperioden och utfört några 

arbetsmöten med mötesanteckningar samt hållit diskussioner via styrelsens facebook. 
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Årsmötet 

Årsmötet genomfördes på Umeå Folketshus i Umeå den 19 mars med miniseminarium som 

handlade om. 

Föreningsrådet har medverkat i artiklar i VK och bidragit med information som rör först och 

främst byggnation av nya badhuset. I artikeln presenterades en sammanfattning av 

föreningarnas svar på enkät undersökningen om badhus byggnationen. 

Kontakt med föreningar 

Styrelsen har genomfört en omfattande arbete kring kartläggning av föreningars behov. Vi har 

skickat ut behovs förfrågnings- enkäter till alla föreningar som har registrerat hos Umeå 

kommun och till anknytning dessa enkäter ordnades en ordförande träff på Umeå folketshus 

den 24 september 2014  

Hemsida  

Vi har under årets gång använt vår hemsida som en resurs för att sprida föreningens aktiviteter 

och dokumentera viktiga föreningshändelserna som årsmötes publikationer och andra mötes 

information. 

Facebook 

Vi har fortsatt användandet av facebook som en del i vår informationsspridning bland styrelse 

medlemmar. Sidan administreras ut av hela styrelsen gemensamt för att lägga upp information 

och bildmaterial. 

Lokal och personal  

Umeå föreningsråd har nu mera egen lokal och kontor med en heltidsanställd som jobbar med 

förenings kontakt och andra aktuella föreningsnära aktiviteter. I arbetsuppgifterna ingick 

också administration av frivillig.se som p.g.a. tekniskt strul numera ligger tillfälligt nere. 

Styrelsen under året har lagt stor möda och arbete på att ta fram lösningar som kan underlätta 

föreningars sträva att nå sina mål och önskningar.  

Under verksamhetens år riktade huvud aktiviteterna för styrelsen att kunna ge Umeå 

föreningsråd mer legitimitet hos medlemsföreningar.  När vi kontaktade och för diskussion 

med olika föreningar om vad föreningarna vet eller har förväntningar från Umeå föreningsråd 

får vi varierande och missvisande svar och respons.   

I och med att det här verksamhetsåret ansågs vara start skott för föreningsrådet som en 

självständig paraply organisation har vi tvungen ställa många kloka frågor och funderingar för 

oss själva kring föreningarnas verkliga behov, önskemål på stöd och andra praktiska problem.  

Umeå föreningsråd har skickat ut introduktions/ informationsbrev samt behovs förfrågningar 

till alla föreningar (Se nedan förfrågningarna) 
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*Vad har er föreningen för behov (ekonomiskt, materiellt respektive personellt)?  

*Vilken/vilka fråga/or skulle ni vilja lyfta till politikerna i den nämnd som berör er  

verksamhet?  

*Vill och behöver er förening samverka med andra föreningar?  

* Om ja, vilka förenigar och vilken/vilka fråga/frågor vill ni samverka kring? 

 24 september 2014 arrangerades ett ordförande möte där styrelsen redovisade de feedback vi 

har fått från föreningarna. 

De återkommande behov från föreningar har varit: 

1. Ekonomi.(Bokföring., Revision och utbildning) 

2. Lokal  

3. Behov av samarbete med andra föreningar som har liknande aktiviteter. 

4. Möjligheter att få råd och stöd inför bidrag och projekt sökande. 

Önskemålen har varit varierande och under representant träffen har närvarande fått diskutera 

och komma med yttreliggare förslag och önskemål. Som resultat av de här aktiviteterna har 

styrelsen lagt fram erbjudande till medlemsföreningar. 

Umeå föreningsråd stödjer medlemsföreningar genom att till en låg kostnad erbjuda följande 

ekonomiska och administrativa tjänster. 

*Löpande bokföring och årsbokslut. 

*Revision 

*stöd och råd inför projekt och bidragsansökning 

*Arbete med medlemsföreningarnas hemsida. 

Vårt kontor som ligger på Skolgatan 40 är i dagsläget bemannade med personal och kommer 

att vara öppen på vardagar och ger de tjänster och utför andra förenings relaterade aktiviteter. 

 Föreningarnas hus 

Det är allmänt känt att det finns stort behov av föreningsändamål lokal. Umeå föreningsråd 

har återigen börjat undersöka och titta på olika möjligheter som kan vara lösning till 

långvariga problem. Mikael Rubin och Lars Lindgren har redan börjat jobba med uppgiften. 
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Hemmavinsten 

Umeå Föreningsråd har startat lanseringen av det lokala lotteriet. Hemmavinsten. Lotteriet 

vänder sig till medlemsföreningar i Umeå kommun. Hemmavinsten är en ny stor möjlighet för 

kommunens föreningar till nya intäkter.   Det har genomförts 2st informationsmöten och 

telefonkontakter med föreningar i Umeå.  I dagarna har Umeå förenings råd beslutade att söka 

lotteri tillstånd hos kommunen. För att sätta igång lotteri verksamheten krävs det totala 

kapitalet på 100 000 kr och 25 deltagarföreningar med ingång satsningar 4000 kr per förening. 

Hittills tills 16 föreningar har bestämt gå med hemmavinsten och det är sagt att andra 

föreningar är på väg att ansluta sig till tänkta verksamheten. 

Arvsfonden 

Vi har deltagit på en informationsdag på allmänna arvsfonden för att lära oss mer om hur man 

söker pengar från dem och vilka kriterier som gäller. Det finns en hel del information av vikt 

som inte går att läsa sig till vilket medförde att denna dag var väldig betydelsefull för att 

fortsätta med att söka medel till projekt. 

Enkätundersökningen om nya badhusets i Umeå 

Umeå Föreningsråd har tagit initiativ till en enkätundersökning gällande placering av det nya 

badhuset i Umeå. Syftet med undersökningen är att belysa vad föreningarna i Umeå har för 

synpunkter i denna fråga.  Sammanställning av enkätundersökningen har redovisats på 

tidningar här i Umeå. Umeå Föreningsråd har för avsikt att fortsätta jobba med frågan och i 

dagarna har styrelsen beslutat att skicka ytterligare skrivelse med vissa fakta påpekande till 

Umeå Kommun. 

Kulturlunchen 

Föreningsrådet samarbetar med kulturföreningsrådet UNITED att ordna och arrangera 

kulturlunch. Första torsdagen varje månad träffas kulturlivet i Umeå för gemensamt mingel, 

mat och utbyte av tankar. Man får möjligheter byta idéer och tankar med andra. Hitintills 

arrangerades 2 träffar och arrangemanget fortsätter under hela kommande termin. 

 

   

      

     

   


