Verksamhetsplan 2012

Vår vision
Umeå Föreningsråd ska vara en kraftfull representant för alla ideella föreningar inom Umeå
kommun och ska verka för ett möjlighetsskapande föreningsklimat.

Medlemsföreningar
Vi vill jobba för att få aktiva medlemsföreningar genom det skulle vi få ett större mandat att jobba med
kommunen och andra intressenter, vi skulle få ett större krav på styrelsen och en bättre tydlighet i
uppdraget.

Medlem i Sveriges föreningar
Vårt medlemskap till Sveriges Föreningar synliggör vi genom vår hemsida.
Under 2012 har vi ambitionen att ta del av den information som Sveriges Föreningar sänder till oss, och
närvara på de arrangemang som är i vår närhet samt delta på Sveriges Föreningars årsmöte den 31 mars i
Stockholm.
Vi avser att under 2012 jobba med frågor som:

Lokal
Föreningsrådet är idag utan lokal men söker en sådan, vi fortsätter letandet och har vänt oss till en rad olika
fastighetsägare i stan. Vi strävar efter att få till en lokal i centrum, där vi kan lotsa kommunens innevånare
till de olika föreningarna beroende på vad de är intresserade av. Vi har ett behov av att vara lätt att hitta för
gemene man.

Lokaler
Tillgången till lokaler och möjlighet till egna lokaler för föreningar ser väldigt olika ut, vi vill jobba för att alla
föreningar skall ha tillgång till ändamålsenliga lokaler till sin verksamhet.

Ekonomi/bidrag
Alla föreningar har på ett eller annat sätt frågor runt ekonomi och bidrag, vi vill jobba för att kunna

underlätta i ekonomifrågor, vi har en vision om att kunna ha en duktig ekonom till förfogande, bjuda in till
träffar med revisionsbyrå för att få kunskap om tex sponsringsregler. Vi vet att det finns många frågor runt
bidrag.

Utbildningar
Det finns mycket att spara/tjäna på att samarbete i utbildningsfrågor, att bjuda in andra föreningar när
man genomför utbildningar för att tex dela kostnader. Utbildning av styrelser etc.

Information
Information/marknadsföring av föreningens verksamhet, vi har för avsikt att titta på möjligheter att enkelt
få ut information om föreningsverksamhet, särskilt viktigt vid arrangemang. En ide kan vara en större
föreningsportal eller en turistbyrå för föreningslivet.

Socialt ansvar
Föreningslivet tar idag ett väldigt stort socialt ansvar, kan det bli större, bättre.
Volontär verksamhet
Vi tittar på olika lösningar att kunna jobba med volontärverksamhet (Frivillig arbete).

Internationellt
Blivande Europa verksamhet:
1. Söka kontakt med OCD Ananke, för att få bekräftat om ett medlemskap kan öppna nya vägar?
De är redan medlemmar av Gamian – Europé, varför det vore en smidig lösning.
2. Söka stöd hos handikappverksamheter inom Sveriges ideella föreningar, men en förhoppning att på sikt
sätta samman ett nationellt nätverk, där det kan bli möjligt att samla redan befintliga kontakter med
utlandsuppdrag för att tillsammans satsa på utbildning, förberedande träning för de medlemmar som inser
värdet av verksamheten
3. Sätta upp ett långsiktigt mål att skapa en gränsöverskridande förening, mellan socialkooperativ inom
landet, och de som utgör verksamheten inom ramen för Gamian – Europé.

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 att genomföra mindre närverksträffar där föreningar med likartade intressen kan mötas och
dela erfarenheter.

Remisser och skrivelser
Ett stort jobb under 2012 kommer att vara översynen av bidragssystemet, som vi idag tycker innehåller en
del orättvisor, vi har påbörjat diskussioner med en del föreningar i ämnet och avser att genomföra en rad
diskussioner och bjuda in till samtal för att vi skall kunna bidra till ett så bra bidragssystem som möjligt.
Viktigt för oss blir att ta tillvara de små föreningarnas åsikter och behov.

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.

Marknadsföring
Grafiskprofil
Kommer att fortsätta arbetet med att ta fram en tydlig och bra grafisk profil.
Vi jobbar för att ta fram en folder som presenterar Umeå Föreningsråd.
Hemsida/facebook
På vår hemsida www.umeaforeningsrad.se finns uppgifter om aktiviteter och vad vi har för mål. Vi erbjuder
föreningar en intygsmall för ideellt engagemang, anställning och praktik i förening. Vi finns även med på
Facebook.
Rollups
Vi kommer under året köpa in en uppsättning av rollups som vi vill använda för marknadsföring.
Huvtröjor
Styrelsen vill i alla möjliga sammanhang synas att man representerar Umeå Föreningsråd.

Föreningspolitisk debatt
Vi kommer att bjuda in till en föreningspolitisk debatt även under 2012, vi ser at det finns ett stort intresse
för detta, debatten kommer att utvecklas till att bli mer debattlik detta år.

Frivilligdagen
Vi vill uppmärksamma Frivilligdagen 5/12 tydligare för våra medlemsföreningar.
Planer finns på att göra en större manifestation

Överenskommelsen
Vi kommer att sträva efter att få till en lokal överenskommelse mellan Umeåkommun och föreningslivet. En
överenskommelse som blir en riktlinje för oss alla att jobba efter och som tydliggör hur samarbete skall se
ut.
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.

Integrationsnätverk
Vi kommer att följa utvecklingen och se om det kommer till något nätverk

Möten
Styrelsen 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.

Umeå Föreningsråds Eldsjäl
Eldsjäl är en person som ideellt och aktivt verkar för sin förenings, medlemmars och omgivningens bästa i
enighet med dess stadgar och målsättning.
Vår målsättning är att dela ut ett pris för den som jobbar hårt i det tysta.

