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Ny styrelse vald vid årsmötet! 
Tisdagen den 31 mars 2015 höll Umeå Föreningsråd sitt årsmöte. Årsmötet inleddes 

med information av Maria Hall och Jannike Jacobs om kommunens integrations-

arbete. De båda beskrev kommunens flyktingmottagning och SFI:s undervisning, 

särskilt det friskvårdsarbete som SFI bedriver både inom och utanför skolundervis-

ningen. Umeå Föreningsråds medlemsföreningar erbjöds möjlighet att delta/ med-

verka i denna friskvårdsaktivitet. 

Efter seminariet var det dags för årsmöte. Årsmötet fastställde bl.a. den omfattande 

verksamhetsplanen för 2015-2016.   

Årsmötet valde också en ny styrelse och den består av följande personer: 

 

Lars Lindgren, ordförande (omvald) 

Maja Larsson, vice ordförande (ny ledamot) 

Britt-Inger Ärlebro, sekreterare (omvald) 

Johannes Nyqvist, kassör (ny ledamot) 

Lennart Frostesjö 

Ove Nordin 

Kent Pettersson (ny ledamot) 

Birahima Wade (ny ledamot) 

 

 



 

Det planeras för en föreningsgala i Umeå 2016 
En workshop ledd av BrittInger Ärlebro genomfördes den 30 mars när ett 10-tal av 
Föreningsrådets medlemsföreningar samlades för att diskutera en eventuell Före-
ningsgala i Umeå. Deltagarna var mycket positiva och entusiastiska över en sådan 
manifestation för kommunens föreningar och enades om följande prioritet: En styr-
grupp ska bildas som får till uppgift att formulera ett klart och tydligt mål och syfte 
med föreningsgalan, samt göra en presentation av hur den är tänkt att genomföras. 

 
Trafiksäkerhet/miljö för barn och ungdom 
Umeå Föreningsråd är föreningarnas ”röst” när det handlar om säkra på- och avstig-
ningsplatser till och från befintliga och nybyggnation av föreningsanläggningar. Kon-
takt kommer att ske med Gator och Parker i denna fråga. 
Umeå Föreningsråd kommer att skicka en skrivelse till skolkontoret för att ta reda på 
hur det är med integriteten för barn- och ungdomar i synnerhet, när de besöker bad-
huset ”Navet” med anledning av den insyn som lär förekomma efter det man läst  
kulturnämndens beslut om konstverk i badhuset. 

 
Anmäl intresse för Föreningspolitiskt möte 
Nu är det dags för din förening att anmäla vilka ämnen som ska lyftas fram till våra 
valda politiker. Vilka ämnen brinner din förening för? Styrelsen väljer ut tre ämnen av 
det som föreningar föreslår. Förra året var det föreningsstödet, överenskommelsen 
och idrottsanläggningar som var ämnena för den föreningspolitiska debatten. Anmäl 
ditt ämne senast 31 maj till info@umeaforeningsrad.se 

 
Hemmavinsten Umeås eget föreningslotteri 
Nu börjar Umeås föreningar förstå enkelheten med Hemmavinsten Umeå och  
månadsinkomsterna ramlar in utan att föreningarna gör något. Umeå Föreningsråd 
har det som föreningarna efterfrågar. Det är det som är så bra då varje krona är så 
värdefull. Alla blir vinnare på hemmaplan, föreningen, prenumeranten som vinner 
högvinsten varannan fredag och dessutom vinner prenumeranter de många extra-
vinster som företag och föreningar skänker. 
Vid 1000 lottprenumeranter inom kommunen vinner en vinnare 21 000 kronor  
varannan fredag. Se till att ni är med när medlemmarna vill stödja din klubb. 

 
Integration 
Umeå Föreningsråd arbetar aktivt för att kommunens föreningars arbete ska främja 
integration och mångfald. Vi vill att det ska ges förutsättningar för att utveckla verk-
samheter i den andan och att man rekryterar aktiva och ledare som har kunskap i 
integrationsfrågor och som är nysvenskar och har mycket att tillföra i vårt föreningsliv. 
Vi vill också att alla föreningarna ska få och ge möjlighet att erbjuda grundläggande 
introduktion för nyanlända i sina resp. verksamhetsområden. 
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Vill du ha en faktura på din medlemsavgift? 
Vi har fått en förfrågan på om föreningar kan få en faktura på medlemsavgiften. Visst 
kan vi ordna det för er. 
Vi skickar en digital faktura till de fåtal föreningar som ännu inte betalt avgiften på 
100 kronor till Umeå Föreningsråd. 

 
Hemsidan 
Mer information om aktuella händelser hittar du alltid på vår hemsida 

www.umeaforeningsrad.se. 

 
 

Gilla oss gärna på Facebook. 
Umeå Föreningsråd 
Hemmavinsten Umeå 

 

http://www.umeaforeningsrad.se/

