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Verksamhetsredovisning
Styrelsen för Umeå Föreningsråd avger årsredovisning för verksamhetsåret 2012-01-01 – 2012-12-31.
Umeå Föreningsråd är en samarbetsorganisation för föreningar i Umeå kommun. Umeå Föreningsråds
vision är ”Umeå Föreningsråd ska vara en kraftfull representant för alla ideella föreningar inom Umeå
kommun och ska verka för ett möjlighetsskapande föreningsklimat.
Styrelsen
Styrelsens sammansättning har varit på följande sätt:
Lars Lindgren
Ove Nordin
Jennifer Forsberg
Peter Poopuu
Samuel Mehret
Roger Gunnarsson
Benny Brändström
Jadranka Plese
Mikael Bergström
Sofia Hallgren

ordförande
vice ordförande
sekreterare
vice sekreterare
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

avgått under året

avgått under året

Årsmötet
Årsmötet genomfördes på Umeå Folketshus den 13 mars. Årsmötet inleddes med att Fritidsnämnden
delade ut en penningsumma och en tavla till olika ledarstipendiater. Bengt Strömgren har avsagt sig
som ordförande och efterträtts av Lars Lindgren vice ordförande.
Styrelsen har genomfört 9 protokollförda möten under året.
En del av styrelsens arbete har skett genom mejlkorrespondens.
Den 23 maj träffades styrelsen, revisorer och valberedningen till en informationsträff. Styrelsen
berättade om vad som är på gång. Syftet med träffen är att vi ska vara som ett team som jobbar med
gemensam laganda.
Styrelsen inledde höstarbetet den 22 augusti i Kåtan på Hotell Botnia. Vi pratade om kommande
verksamhet samt fick träffa Kurt Lundström som nyligen börjat arbeta åt Umeå Föreningsråd med
administrativt arbete.
Personal Kurt Lundström arbetar med administrativ verksamhet. Han har en arbetsplats i Blå Bandets
lokal som ligger på Skolgatan 40. Hans främsta arbetsuppgifter är att arbeta med Frivillig.se, En
mötesplats på nätet.
Projekt Ansökt projekt ”Föreningars kulturella utbyten”
Umeå Föreningsråd har skickat in projektbeskrivning till Umeå 2014 och deras arbetsnamn
Kulturskjutsen.
Det handlade om att göra en inventering bland föreningar i Umeå Kommun om befintliga europeiska
samarbeten, nätverk och utbyten.
Syftet var att inventera, kartlägga och sammanställa vilka utbyten föreningar i Umeå Kommun har
främst med Europa och även övriga världen. Målet var att utveckla och skapa förutsättningar för
konkret samarbete mellan föreningar och Umeå Kommun inför Kulturhuvudstadsåret 2014.
Samarbetspartners i ansökan var föreningar i Umeå Kommun. Dess krets, distrikt, förbund samt
studieförbund och den nationella organisationen Sveriges Föreningar.
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Vi sökte högsta möjliga projektanslag på 20 014 kronor vid fem (5) tillfällen under 2012. Tyvärr blev
dessa avslagna vid samtliga tillfällen. Detta visade att Umeå 2014 var nog inte intresserad av denna
genomtänkta ansökan.
Stipendiekommitté
Umeå Föreningsråd ingår i en kommitté tillsammans med Fritidsnämnden, Socialnämnden och Umeå
Fritid där man utser kandidater som blivit nominerade till följande utmärkelser: årets eldsjäl, årets
idrotts- och ungdomsledarstipendium, årets idrottsutövare samt för lång och trogen tjänst. Dessa möten
håller till under januari månad. Umeå Föreningsråd representerades av Bengt Strömgren.
Frivillig.se är en nationell hemsida där volontärer kan söka uppdrag som föreningar lagt ut. Umeå
Föreningsråd ansvarar för en norrlandssida, där vår anställde Kurt Lundström kontaktar föreningar i
olika kommuner. Marknadsföring sker genom e-post, affischer, annonser m.m.
Kurt Lundström och Lars Lindgren var i september på Umeå Universitet och informerade för studenter
om frivillig.se. Den 16 oktober inbjöds alla föreningar som har registrerat sig som förening och
uppdragsgivare till ett möte. De fick kunskap om vad man ska tänka på när man söker volontärer.
Umeå Föreningsråd ingår i Nätverket Social Ekonomi Övre Norrland. Ändamålet är att främja den
sociala ekonomin. Verksamheten inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte
vinstintresse som främsta drivkraft. En styrelse och nya stadgar har bildats under året. Roger
Gunnarsson representerar vår styrelse i olika sammankomster.
Gamian Europé
Umeå Föreningsråd vill med hjälp av Roger Gunnarsson som inspiratör bilda ett nätverk i landet i
syfte för god mental hälsa. Han har tagit en del kontakter, men har mest erfarenhet i Europa.
Roger har under sex år ingått i Gamian Europes verksamhet. Förenklat så beskrivs det som den
globala alliansen som med stöd i erfarenhet av mental ohälsa arbetar med (advocasy)
opinionsskapande bland ideella organisationer i Europa. De främsta målen är: opinionsbildning,
information och utbildning, anti-stigmatisering och diskriminering, patientens rättigheter, samarbete,
partnerskap och kapacitetsuppbyggnad.
FIA-konferens 14 mars
Umeå Föreningsråd var samarbetspartner tillsammans med Rättvisecentrum Västerbotten och Umeå
Kommun när Föreningarnas Interna Antidiskrimineringsbyrå (FIA) anordnade en
antidiskrimineringskonferens i Umeå Folkets Hus.
Konferensen inleddes med pass om makt och normer i föreningslivet. Ett annat pass var att se till att
planer och policys för antidiskriminering blir levande dokument. Deltagarna fick lyssna till
representanter från föreningar som bedriver projekt i de egna organisationerna.
Ordförandekonferens 16 augusti Det var 20 föreningsordföranden som kom till Kyrkstugan där
Umeå Föreningsråd presenterade sin verksamhet. Föreningar fick ge svar på vilka förväntningar man
har på Föreningsrådet. Det var en mycket bra träff där föreningarna sade att nu märker man att
Föreningsrådet är aktiv på rätt sätt. Umeå Föreningsråd har efter detta möte beslutat att vi ordnar två
ordförandeträffar per termin samt att vi kommer att skicka ut nyhetsbrev kontinuerligt.
Bidragsträff 10 september Kjell Thelberg från Umeå Fritid informerade om kommunens förslag till
nya bidragsregler. Över 50 föreningsrepresentanter deltog. Det var bra diskussioner inom
föreningslivet.
Umeå Föreningsråd har kallat till extra årsmöte den 12 november i Umeå Folkets Hus. Styrelsen
presenterade förslag till reviderade stadgar som godkändes. Stadgeförslaget kommer att fastställas i
samband med ordinarie årsmöte år 2013.
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Dialogträff med Fritidsnämnden den 15 november. Lars Lindgren och Ove Nordin representerade
Umeå Föreningsråd. Det som diskuterades var det goda med att nya stadgar kommer att fastställas, fler
gemensamma träffar där vi tillsammans kan fastställa datum för det vi båda är berörda av. Lars
berörde helt och hållet det som kan upprättas i en överenskommelse mellan Umeå Föreningsråd och
Fritidsnämnden.
Fotbollsgalan den 17 november. Lars Lindgren deltog på fotbollsgalan anordnad av Västerbottens
Fotbollsförbund. Galan var positiv, och det är viktigt att Umeå Föreningsråd deltar i sådana möten.
Överenskommelsen. Lars Lindgren deltog den 7 december i en konferens i Göteborg arrangerad av
Överenskommelsen, Regeringskansliet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Idéburna
organisationer. Syftet med träffen var att få mer kunskap och därmed kunna påverka Umeå Kommun
att upprätta en överenskommelse med de idéburna organisationerna. Medlemsföreningar har fått
information i vårt nyhetsbrev att man kan lära sig mer om överenskommelsen som studiecirkel.
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