
Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2011

Styrelsens sammanställning av det gångna verksamhetsåret.

Styrelsen har bestått av:

Bengt Strömgrenordförande
Lars Lindgren vice ordförande
Ann Ferm Wade sekreterare
Samuel Mehret kassör
Carinne Sjöberg ledamot
Roger Gunnarsson ledamot
Eva Lindström ledamot
Åsa Sandström ledamot, avgick juli 
Peter Poopuu ledamot, 
Ove Nordin ledamot

Styrelsen har genomfört 8 protokollförda möten under året samt några arbetsmöten med mötesanteckningar samt 
en arbetsresa till Vindeln i november.  En del av styrelsens arbete har även skett genom mailkorrespondens. Vi har 
haft som målsättning att genomföra våra styrelsemöten hos någon förening, dessa föreningar har givits utrymme att 
berätta om sina verksamheter. Vi avser att fortsätta med detta även under nästkommande år.

Årsmötet
Årsmötet genomfördes på Folketshus i Umeå i samarbete med Umeå fritid som under mötet passade på att dela ut 
Ungdoms och ledarstipendier. Mötet hölls den 16 mars i Umeå Folketshus och föregicks av Fritidsnämnden stipendier 
utdelning.  

Föreningsrådet har medverkat i artiklar i VK och VF vid minst fyra tillfällen under 2011, vi har strävat efter att lyfta 
fram föreningslivets roll i samhället och önskan om delaktighet i kulturhuvudstadsåret 2014.

I skrivandets stund är föreningsrådets ordförande just intervjuad för tidningen QLTR, som är ett språkrör för en del 
kulturföreningar.



Uppvaktning
Föreningsrådet deltog i firandet av Umeå scoutkår 100 år. Umeå scoutkår är en av landets första och därmed äldsta 
scoutkårer. Firandet skedde dels på Gamlia där allmänheten inbjöds till festligheterna och dels på en mer intern fest 
på kvällen där föreningsrådet överlämnade en gåva till Föreningen.

Medlem i Sveriges föreningar
Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stödja och utveckla paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet. Umeå 
föreningsråd har under året tillsammans med 20 andra medlemsföreningar ingått i projektet ”Kvinnor i förening som styrs av 
ombud” med stöd från Ungdomsstyrelsen. Projektet har kartlagt hur stadgarna i medlemsföreningarna är konstruerade. Den har 
även visat hur könsfördelningen, åldersfördelningen, etnicitet och funktionsnedsättning ser ut i styrelse, valberedning, revisorer 
och medlemsföreningars ombud.  Presentationen har redovisats på en konferens den 18 november i Linköping. Kartläggningen 
kommer att finnas på Sveriges Föreningars hemsida.
 Som nationell projektledare har Lars Lindgren varit anställd.

Vid årsmötet i Stockholm den 26 mars deltog Samuel Mehret som ombud.
Lars Lindgren ingår i styrelsen för Sveriges Föreningar.

I samband med Inspirationskonferens i Uppsala den 27 oktober deltog Lars Lindgren. Konferensen samlade politiker, tjänstemän 
och föreningslivets företrädare. Det var en mycket bra konferens där man fick utbyta erfarenheter mellan varandra. Konferensen 
hade workshops samt föreläsningar från flera nationella organisationer.

Remisser
Till föreningsrådet har det inkommit under året två remisser, en gällande ersättning för dubbla aktivitetsstöd, en gällande översyn 
av hyressättning i kommunala lokaler för föreningarna.  Remissvar är lämnade som underlag till beslut i fritidsnämnden.

Hemsida
Vi har under årets gång, med fantastisk hjälp från en webbkonsult, arbetat fram en fungerande hemsida. Adressen till denna är 
www.umeaforeningsrad.se. Vår avsikt är ett fortsatt arbete med hemsidan, så att den kan utvecklas till den informationskanal 
som vi önskar att den skall vara. Efter hemsidans publicering har den administrerats av styrelsen själva, och skall så göras även 
fortsättningsvis. 

Grafiskprofil
Vi jobbar fortfarande med att hitta en grafisk profil som passar föreningsrådet och som tydligt visar på vad vi står för.  Tanken är 
att den grafiska profilen skall vara enhetlig i allt vårt material.

Tröjor

Under året köpes profiltröjor in, där vår logo är broderad på ryggen. Tanken med dessa tröjor är att de skall bäras vid alla 
offentliga sammanhang där styrelsen företräder Umeå Föreningsråd. Profilkläder är ett bra och billigt medel för att 
marknadsföra oss, och underlättar även för omgivningen att känna igen våra styrelsemedlemmar.

Facebook
Vi har numera en egen sida på facebook som en del i vår informationsspridning. Denna sida administreras av hela 
styrelsen, som gemensamt ansvarar för att lägga upp information och bildmaterial. Vi skapade sidan i slutet av 
oktober 2011, och har i dagsläget tjugosex medlemmar som gillat sidan. En siffra som vi hoppas skall stiga under 
2012, genom vidare marknadsföring. 

Idrottensdag på Nolia
Vi deltog en dag på Nolia för att informera föreningar om vår verksamhet och vilka vi är samt att samla in information 
från föreningarna ang föreningslivet och deras situation.

http://www.umeaforeningsrad.se/


Debatt på SVT
Föreningsrådet var inbjuden att delta i en paneldiskussion på SVT i Umeå ang medias roll att marknadsföra 
Västerbotten och ansvar för den bild av Norrland som förmedlas i media. Debatten var välbesökt av de flesta av våra 
tunga politiska personligheter samt alla kända Tv-profiler från produktionen i Umeå. 

Politisk samtal
Vi genomförde i september ett föreningspolitisk samtal på hamnmagasinet. Till detta samtal var samtliga partier som 
sitter i fritidsnämnden inbjudna. Samtalet som leddes av Ola Nordebo var lyckat och inbjöd till en diskussion mellan 
politiker och föreningslivet. 

Överenskommelsen 
Vi vill få till en plattform, dvs ett forum med ett tydligt regelverk för hur samarbetet mellan kommunen och 
föreningslivet skall hanteras. Vi måste få till tydliga spelregler med en ansvarsfördelning. Vi måste som jag ser det 
samla det civila samhället och kommunen för att diskutera vilken nytta föreningslivet gör idag och kan göra i 
framtiden. Det civila samhället är en enorm resurs. 

Överenskommelsens sex principer
I Överenskommelsen finns sex gemensamma principer som grund för samverkan mellan idéburna organisationer och 
det offentliga. Principerna handlar om:

• Självständighet och oberoende  
• Dialog  
• Kvalitet  
• Långsiktighet  
• Öppenhet och insyn  
• Mångfald  

 Det finns mycket att läsa om detta på regeringen och folkbildningsförbundets hemsidor.

En naturlig frågeställning efter mötet i december 2010 blev: -hur tar vi vara på intentionerna i överenskommelsen 
och gör den till en lokal överenskommelse i Umeå. Föreningsrådet fick då mötets uppdrag att driva frågan vidare. En 
ansökan om medel för att kunna driva denna fråga skrevs och drogs för fritidsnämnden dec 2011.

Fritidsnämnden avslog ansökan.

Lokal
Vi har lagt ner mycket arbete på att få fram en lokal som passar oss och föreningsrådets/föreningslivets intressen. Vi 
har jobbat fram ett förslag på lokal och verksamhet med en front desk och en föreningsservice i bibliotekets 
bottenplan vid utgången mot Idun teatern/folketshus. Vi hade fått ett klartecken om att genomföra detta i samarbete 
med Umeå fritid och kultur då plötsligt alla löften gick om intet då bibliotekshuset helt plötsligt skulle säljas.

Vi tog omtag och hittade nya lokaler på Ersboda tillsammans med Kärnans aktivitetshus och de två fastighetsägare 
som äger lokalerna. En början tillsamarbete inleddes och en ansökan om medel drogs inför fritidsnämnden som 
avslog begäran med motivationen att detta arbete redan bedrivs av Umeå kommun föreningsservice. Detta håller vi 
absolut inte med om men om så är fallet är vi glada om kommunen nu kommer att tillhandahålla den.  

Lokalen har numera delar av kommunen lagt beslag på för egen verksamhet.

Vi tar nu ett nytt omtag gällande lokal utan medverkan från kommunen.

Vad det gäller samarbete med kärnans aktivitetshus räknar vi med att det kommer att fortsätta och intensifieras.

http://overenskommelsen.se/om-overenskommelsen/mangfald.html
http://overenskommelsen.se/om-overenskommelsen/oppenhet.html
http://overenskommelsen.se/om-overenskommelsen/langsiktighet.html
http://overenskommelsen.se/om-overenskommelsen/kvalitet.html
http://overenskommelsen.se/om-overenskommelsen/dialog.html
http://overenskommelsen.se/om-overenskommelsen/sjalvstandighet.html


Volontärbyrån
Vi har haft flertalet möten med Umeå Fritid och socialkontoret angående att Umeå Föreningsråd eventuellt skulle 
kunna ta över och sköta volontärbyrån. Handlingarna från Umeå Fritid kom aldrig fram till Umeå Föreningsråd. Vad vi i 
dagsläget känner till har ingenting nytt hänt i frågan, och vi undersöker andra alternativ

Arbetsförmedlingen
Vi har haft flera möten med arbetsförmedlingen där de är intresserade av att kunna slussa ut långtidsarbetslösa i  
föreningslivet, dessa möten har resulterat till en del i vår ansökan om medel till förstudien gällande utanförskap, som 
senare blev projekt Storebror/stora syster

Vi har fortsatt detta arbete under 2011 

Projekt Storebror/Stora syster
Vi har under ett års tid jobbat med ett projekt där vi sökt medel för att ta fram en metodik för att kunna lotsa 
mäniskor i utanförskap via föreningslivet ut i en fungerande tillvaro med ett arbete, detta projekt har vi sökt medel 
för på en rad olika ställen bl. a hos fritidsnämnden som avslog vår ansökan.

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 väldigt betydelsefull för fortsatt arbete med att söka medel till projekt. 

Vindeln
Styrelsen genomförde ett möte på Hotell Vindel med kvällsarbete och övernattning. Syftet var att hinna diskutera en 
rad olika frågor som normalt inte hinns med på ett ordinarie möte samt att göra en teambuilding aktivitet. Hela 
styrelsen med ett undantag var närvarande och träffen var mycket lyckad. Vi konstaterar att det finns behov av att 
träffas under längre tid och under mer avslappnade former för att skapa förutsättning för ett lyckat arbete och 
arbetsklimat.

Stor möte med kulturhuvudstadsåret 2014
Efter att vi har fått påtryckningar och önskemål från ett antal föreningar tog vi initiativ tillsammans med 
Folketshusföreningen på Ersboda till ett möte med kulturhuvudstaden 2014. Fredrik Lindegren höll en timmes lång 
information med frågestund, där föreningarna fick ställa sina frågor.

Vi som föreningsråd informerade om vår verksamhet och våra intentioner för framtiden.

Mötet var även välbesökt av media vilket genererade artiklar i både VK och VF.

Frivilligdagen
Frivilligdagen 5/12
I samband med vårt möte med föreningarna och kulturhuvudstaden firade vi Frivilligdagen med underhållning av 
Yakaar dans och Rythm. Vi har för avsikt att varje år lyfta firandet av frivilligdagen.

Ordförande träffar
Vi har arrangerat ordförande träff tillsammans med Umeå fritids föreningsbyrå. Där träffens innehåll handlade om 
bidragssystemet och de 70 miljoner i kontantstöd som kommunen årligen delar ut, en stor fråga för 2012 är hur 
bidragssystemet skall se ut i framtiden. Vi presenterade vår verksamhet och syftet med vårt arbete. Drygt 100 
föreningar deltog.



Deltagit i workshop för ev skapande av föreningarna hus Hörnefors.
Föreningsrådet var inbjuda till att medverka vid en workshop för att jobba fram ett underlag till ett ev bildanade av 
ett föreningarnas hus i Hörnefors.

Integrationsnätverk
Vad vi uppfattat är detta nätverk numera är nedlagt, vi har dock inte fått någon förklaring till det. Vi har tidigare 
deltagit med två representanter.

Internationellt arbete
 

Gamian – Europe – ett samverkansprojekt inom ideell handikappverksamhet Inom ramen för brukarinflytande      

En representant i föreningsrådets styrelse har e n position i styrelsen för ett Europanätverk, vars arbetsområde är god mental 
hälsa, med stöd i egna erfarenheter av mental ohälsa.
Vårt grundläggande mål är att verka nationellt, men där det finns möjlighet att långsamt i sin egen takt även bygga på med 
intryck om hur ideell verksamhet fungerar utanför landets gränser.
Vad vi vill uppnå: Långsiktig tillväxt, som börjar vid ett samtal, som blir utvecklingsbart i större utsträckning än vad vi haft  
erfarenhet av fram till i dag.
Målgrupp: De som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, som inte vill att det ska stanna vid frustration, utan har ett mål att 
utvecklas vidare. 
På vilket sätt kan vi förstå vad som till stor del hamnar utanför vår vardagsnära uppfattning?

Vänskapsdagen
Umeå föreningsråd har deltagit på initierings möte i Stockholm. För att inom kommande åren kunna anordna 
riksomfattande arrangemang med beteckningen ”VÄNSKAPSDAGEN” som omfattar alla lokala föreningar i 
samarbete riksföreningar, organisationer med syfte att förstärka integration och kultur. Fokus 
integrationsfrämjande aktiviteter.  

 Kontakter föreningar
Vi har haft som vana att förlägga våra styrelsemöten hos olika föreningar för att få ta del av de olika föreningarnas 
verksamhet och sprida information om vårt arbete och hur vi ser på olika möjligheter med ett föreningsråd.

De föreningar som vi besökt under året är bl a SOFT, Kärnhuset, IBK Dalen, Hamnmagasinet, Ersboda 
folketshusförening, Kärnan, Kedjan, Umeå Budoklubb, Umeå Legend
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