
 

 

Verksamhetsplan 2015 - 2016 
 
 
 

Tillsammans skapar föreningslivet möjligheter 
Vi vill föra en dialog med samtliga medlemsföreningar. Vi vill engagera fler nya 
medlemsföreningar. Vi vill bjuda in till föreningsmöten till gagn för föreningsledare 
och medlemsföreningar. 
 
 

Detta är Umeå Föreningsråd 
Umeå Föreningsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med 
förtroendevalda personer som representerar Umeås breda föreningsliv. Vi är en 
självständig och oberoende organisation som har till uppgift att säga vad som är bäst 
för föreningslivet. För att så ska ske, arbetar vi med regelbunden kontakt med många 
föreningar, så att vår röst sker med en tydlig förankring. 
 
Umeå Föreningsråd är fri och självständig från den offentliga sektorn. Vi är en lokal 
sammanslutning med föreningar som medlemmar. Samtliga medlemsföreningar är 
ideella föreningar verksamma i Umeå Kommun.  
 
Vi företräder den ideella sektorn i Umeå Kommun, men speciellt våra medlems-
föreningar. En av våra huvuduppgifter är att företräda medlemsföreningarna i de 
frågor som är av intresse för föreningarna.  
 
Umeå Föreningsråd är viktig för Umeåborna. Vi vill inleda ett kraftigt förändrings-
arbete för att bli mer kända bland kommunens invånare. I detta sätter vi 
föreningsfrågan i första rummet. 
 
 

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



Vår värdegrund: 
Vi ska skapa delaktighet och vara lyhörda för alla typer av frågor från alla olika 
verksamheter inom Umeå Föreningsråd. 
 
 

Vårt uppdrag: 
Vi ska utveckla det gemensamma föreningslivet i Umeå Kommun 
 
 

Vår dagliga verksamhet – Vi företräder och är en röstbärare 
Vi ska göra Umeå Föreningsråd mer känt för Umeås föreningsliv och framförallt 
förklara skillnaden mellan Umeå Föreningsråd och Umeå Kommuns Föreningsbyrå. 
 
Vi svarar på remisser från alla nämnder och förvaltningar i Umeå för det 
gemensamma ideella föreningslivet. 
 
Vi erbjuder medlemsföreningar att bjuda in politiker till samtal om vardagen i 
föreningen. På agendan står: Så här ser vår verksamhet ut, Så här ser vår ekonomi 
ut, och därefter fikar vi och trivs tillsammans. 
 
Den viktigaste uppgiften vi har är den dagliga dialogen med medlemsföreningarna. 
 
Vi kommer därutöver bl.a. att företräda medlemsföreningar när det handlar om 
trafiksäkerhet vid befintliga och nybyggnation av föreningslokaler. 
  
Vi ska också hjälpa medlemsföreningar som har behov av lokalfrågor, bidragsfrågor 
och ekonomifrågor som inte berör föreningsbyrån. 
 
Vi ordnar dessutom föreläsningar om sådant som medlemsföreningarna har uttryckt 
att de har behov av.  
 
Vi informerar medlemsföreningar om Visit Umeås evenemangslots. 
 
Vi ska undersöka om man kan redovisa Lokalt aktivitetstöd för barn som är 5 – 7 år. 
Den åldersgrupp som Umeå Kommun tillämpar är 7 – 20 år (idrottsföreningar) samt 
åldersgruppen 7 -25 år (ungdomsföreningar) 
 
 

Vår dagliga verksamhet – Vi är en mötesplats och utvecklar 
nätverk 
Vi bjuder in föreningskonsulenter till gemensamma frukostmöten där vi samtalar om 
högaktuella ämnen samt underlättar erfarenhetsutbytet. 
 
Vi bjuder in våra medlemsföreningar och deras ordföranden till möten där vi samtalar 
om gemensamma ämnen. Här finns stor möjlighet att påverka dessa mötens 
innehåll. 
 
Vi uppmärksammar Internationella Frivilligdagen den 5 december. Det gör vi i 
samarbete med Frivilligcentralen, Svenska Kyrkan och Umeå Kommun. 



 
Vi ska synliggöra alla föreningar i en folder, som visar vad föreningar har för 
verksamhet. På detta sätt kan föreningar göra olika projekt tillsammans eller hyra 
lokal tillsammans. 
 
Vi ska på alla sätt se till att föreningar samverkar mellan varandra. 
 
Vi vill arbeta med mångfaldsarbete med våra medlemsföreningar samt andra som 
visar intresse. 
 
Vi vill skapa samverkan med Studentkåren på Universitetet. 
 

 
Vår dagliga verksamhet – Vi erbjuder service och sprider 
information 
Vi erbjuder medlemsföreningarna en bättre ekonomi, genom att vara med i 
Hemmavinsten Umeå. Information finns på www.hemmavinsten.se  
 
Vi erbjuder våra medlemsföreningar utbildningar för styrelser t.ex. kassörer och 
valberedning. 
 
Vi delar ut priset Årets Förening till den förening som gjort/utvecklat något unikt inom 
föreningen. 
 
På vår hemsida www.umeaforeningsrad.se finns uppgifter om utbudet av aktiviteter 
och vad vi har för mål. Vi erbjuder föreningar en intygsmall för ideellt engagemang 
samt anställning respektive praktik i förening. Vi finns även med på facebook. 
 
Vi ska ordna avtal med tryckeri och hotell så att våra medlemsföreningar kan få så 
bra förmåner som möjligt. 
 
Vi ska ge tips på lokaler som man kan hyra för större sällskap t.ex. julfester. 
 
Vi vill lyfta frågor om socialt företagande och arbetsintroduktion. I dessa frågor 
samarbetar vi med SEFUR och Umeå Kommuns stödstruktur för socialt företagande. 
 
 

Vår dagliga verksamhet – Vi är aktiva nationellt och lokalt 
Vi kommer att stärka det lokala utvecklingsarbetet i Umeå med erfarenhetsutbyte. 
Den hjälpen får vi av Sveriges Föreningar som är en nationell intresseorganisation för 
lokala föreningsråd i Sverige. 
 
Vi har minst en representant på Sveriges Föreningars årsmöte. 
 
Under 2015 fyller Umeå Föreningsråd 50 år. Vi bjuder in våra medlemsföreningar till 
vår jubileumsfest med middag och bra underhållning med sång och musik. En 
jubileumsskrift under de första 50 åren kommer att publiceras. 
 
 

http://www.hemmavinsten.se/
http://www.umeaforeningsrad.se/


 
Vi samverkar med Umeå kommun 
Vi vill samverka med Umeå Kommuns sex vänorter, varav tre finns i Norden. Dessa 
är Helsingör i Danmark, Harstad i Norge samt Vasa i Finland. Umeå Föreningsråd vill 
ordna en konferens eller ungdomsutbyte mellan städerna. 
 
Vi inbjuder regelbundet varje år till en föreningspolitisk samtal/debatt i ämnen som 
våra medlemsföreningar tycker är intressant. 
 
Vi kommer tillsammans med Umeå Kommun att söka pengar för att anordna en 
Föreningsgala där våra medlemsföreningar uppmärksammas med utdelande av 
stipendier till många ledare och föreningar. En lyckad kväll med god mat och bra 
musikunderhållning. 
 
Vi strävar efter att göra ett bra arbete för att ordna fler dialogprocesser samt att få till 
en lokal överenskommelse mellan Umeå Kommun och de idéburna organisationerna, 
i enlighet med den nationella Överenskommelsen. 
 
Vi kommer att anordna konferenser i samverkan med Umeå kommun i de ämnen 
som våra medlemsföreningar tycker är intressant. 
 
Vi vill anordna en föreningsledardag som ger ledare inspiration och glädje. Under 
förutsättning att det är praktiskt och ekonomiskt möjligt. 
 
Vi har som uppgift att föra dialog med kommunen i frågor som berör föreningar.. 


