
Umeå Föreningsråds nyhetsbrev 

Vi är informationsspridare om vad som händer för 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. 

 

 

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  Årsmöteshandlingar finns att hämta 

hem på vår hemsida. Kom ihåg att ifyllda fullmakter ska medföljas till årsmötet. 

 

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 finns att läsa på vår hemsida www.umeaforeningsrad.se  

 

Internationell dag den 23 mars från kl. 12.00 på Ersboda Folkets Hus 

Nätverket ”Vi Tillsammans” med tillhörande föreningar inbjuder till en dag med aktiviteter 

för alla åldrar. Invigningstalare för dagen är ordföranden i Palmecenter Lena Hjelm-Wallén. 

Ur programmet: Mat från olika delar av världen. Paneldiskussion om barnfattigdom. 

Ensamkommande flyktingar berättar om vägen till Sverige. Algerisk breakdancegrupp 

uppträder. Umeå Legend Club berättar om sitt samarbete med ungdomsorganisationer i 

Alexandria. Information om Cabinda och kampen för fred. Prova på västafrikansk dans till 

trummor. Flera superkorta föredrag från föreningar, företag, projekt med flera. 

 

Dessutom visas en film om jordens skönhet, miljöförstöring och möjlighet till hållbart liv. 

Utställningar från olika länder. Sagor för barn på olika språk samt informationsbord från 

föreningar på Ersboda och andra med internationellt intresse. Välkomna! 

 

Rapport från ordförandeträffen 18 februari 

På ordförandeträffen presenterade Umeå Föreningsråd sin satsning om Föreningarnas Hus. 

Informationsmötet visade att det finns ett stort intresse från föreningar att få tillgång till 

lokaler. Umeå Föreningsråd arbetar vidare med frågan. 

 

Hemmavinsten är ett nytt lokalt lotteri med max utdelning till föreningen. 

Den säljande föreningen bedriver minimal insats och inga återkommande säljinsatser. 

Lottens kostnad är 100 kronor per månad med dragning 2 gånger per månad. 

Säljer föreningen 400 lotter ger det föreningen en intäkt på ca 200 000 kronor per år. 

Intresserade föreningar kontaktar Umeå Föreningsråd på info@umeaforeningsrad.se  
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