
Umeå Föreningsråds nyhetsbrev 

Vi vill vara en informationsspridare om vad som händer i föreningar inom kommunen. Har er 

förening något kommande arrangemang som ni vill informera om? Då har ni er chans, för då 

kan ni meddela oss detta på adressen info@umeaforeningsrad.se och vi förmedlar 

informationen. Umeå Föreningsråd är kommunens största samarbetsorgan för det civila 

samhället och stöder lokal utveckling. 

 

Ordförandeträff den 18 februari kl. 18.00 – 20.30 Smörgås och dryck finns från 17.30.) 

Umeå Föreningsråd inbjuder ordförande i förening till Umeå Folkets Hus där vi har temat 

”Nya sätt att stärka föreningens ekonomi” Vill din förening få en förbättrad ekonomi? 

Nu marknadsför vi Hemmavinsten. Vi ger exempel på hur idrottföreningar och andra 

föreningar kan förbättra ekonomin. Vilka har behov av samnyttjande lokaler? Kan ett 

Föreningarnas Hus vara intressant? Svante Forslund informerar hur Uppsala Föreningsråd 

gjorde när de kom i gång.  Anmälan för fikats skull gör du senast torsdag 14 februari på 

www.umeaforeningsrad.se eller att du skickar ett mejl till anmalan@umeaforeningsrad.se  

 

 

Umeå Föreningsråd har årsmöte den 19 mars kl. 18.00 – 20.30 

Medlemsföreningar kallas till årsmöte och minikonferens kl. 18–20.30 Plats: Umeå Folkets 

Hus Program: Seth Åberg från Umeå Brå informerar om kommunens 

levnadsvaneundersökning som ska börja i höst och hur resultaten följs upp lokalt. 

Föreningslivets roll kommer att bli viktig och på minikonferensen finns det tid för samtal. 

Därefter blir det fika som vi bjuder på och efterföljande årsmöte. Anmälan för fikats skull gör 

du senast fredag 15 mars på www.umeaforeningsrad.se Se bilaga 

 

Motioner till årsmötet 

Om din förening har förslag och idéer på vilket sätt Umeå Föreningsråds arbete kan förbättras 

och utvecklas har ni möjlighet att lämna motioner till årsmötet. 

Enligt stadgarna ska motioner ha inkommit till styrelsen senast 5 mars. 

Motioner skickas till info@umeaforeningsrad.se  

 

Stadgeändring 

Nyligen inbjöd vi till Extra årsmöte där ärendet var stadgeändring. Mötet beslutade att 

godkänna det nya stadgeförslaget. Stadgeändringen fastställs på det ordinarie årsmötet den 19  

mars 2013. Stadgarna bifogas samt finns att läsa på vår hemsida www.umeaforeningsrad.se  

 

Veckans-svensk 

TV4 förbereder nu ett nytt program där man söker eldsjälar runt om i landet. Personer som är 

värda uppmärksamhet för att de gör något bra. De som lägger ner sin tid på andra människor, 

gör livet bättre för andra, sprider glädje eller bara finns där för sina medmänniskor. 

Läs mer om programmet på TV4:s hemsida http://www.tv4.se/veckans-svensk  

TV4 hoppas på att kunna få hjälp av alla i Umeå och ute i landet. 

 

Föreningspriser på Umeå Folkets Hus 

Som ni vet har Umeå Folkets Hus föreningsvänliga priser på kvällstid. 

Måndag – fredag kl. 18.00 – 22.00 kan man boka lokal för max 12 personer för 100 kronor. 

Man kan även boka lokal för max 45 personer för 250 kronor. Bokningar kan göras maximalt 

en månad i förväg till Umeå Folkets Hus 090-15 62 30. Se bilaga. 
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