
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. 

 

Minikonferens som inledde vårt årsmöte 19 mars  

Seth Åberg från Umeå Brå informerade om kommunens levnadsvaneundersökning som ska 

börja i höst och hur resultaten kommer att följas upp lokalt. Det var en bra presentation och 

fina diskussioner bland ombuden. Nu får vi se på vilket sätt Umeå Brå informerar det civila 

samhället, och där Umeå Föreningsråd kan ha en viktig roll. 

 

Umeå Föreningsråds årsmöte 19 mars 

Valberedningen framförde att man vill ha Samuel Mehret som ordförande. Samtidigt 

framfördes förslag på årsmötet om omval på Lars Lindgren. Sluten omröstning vidtogs och 

resultatet blev att Samuel Mehret valdes till Umeå Föreningsråds ordförande. 

Övriga i styrelsen är följande: vice ordförande Lars Lindgren, sekreterare Lennart Frostesjö, 

Kassör Mikael Rubin samt Sofia Hallgren, Spoghmai Farid, Raad Al-Duhan, Hans-Erik 

Näslund och Ove Nordin  

 

Som revisorer omvalde årsmötet Gunnar Wahlberg och Tapio Tamminen. I valberedningen 

nyvaldes Björn Kjellsson och Lena Persson samt omval på Tea Mane. 

En medlemsavgift på 100 kronor fastställdes som kommer att gälla från 2014. 

 

Stadgeändring 

Årsmötet fastställde förslag till stadgeändring som blev godkänt på ett extra årsmöte i höstas. 

Den stora skillnaden mot föregående stadgar är att nu är man inte längre kollektivansluten 

som medlem i Umeå Föreningsråd när man blir registrerad som förening i kommunen. Vi i 

styrelsen har märkt att när man är kollektivansluten så är man omedveten om att man är 

medlem, och många föreningar har dålig kunskap om vad vi har för verksamhet. Därför är det 

viktigt att göra denna förändring.  
 

I samband med denna förändring behåller vi samtliga medlemsföreningar och nu får ny-

registrerade föreningar i kommunen ansöka om medlemskap fortsättningsvis. I de nya 

stadgarna förtydligar vi vad det innebär med medlemskap, utträde och uteslutning. Vi 

kommer också att fastställa en årlig medlemsavgift. Denna förändring införs när 

årsmötesprotokollet är justerat och underskrivet. 
 

Spårhunden och lukterna 

Umeå Brukshundsklubb inbjuder i samarbete med Studiefrämjandet till föreläsning med 

Tobias Gustavsson från Scandinavian Working Dog Institute. 

Torsdag 25 april kl. 18.30 på Hagaskolan i Umeå. Se bifogad inbjudan. 
 

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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