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Välkommen till höstens aktiviteter!  
Sommaren börjar nu lida mot sitt slut och vi ser fram emot en fin höst.  

Umeå Föreningsråd arbetar med att färdigställa programmen för de aktiviteter och 

evenemang som ska genomföras under hösten.  

 

Varmt välkomna att delta i höstens aktiviteter! 

 

Inbjudan till möte om integration, mångfald och inkludering! 
Har ni verksamhet för flyktingar, ensamkommande och/eller andra invandrare? 

Vi vill skapa ett forum för samverkan och kompetensutveckling mellan våra medlems-

föreningar. Därför bjuder Umeå Föreningsråd in ER till ett första möte den 16 sep-

tember 2015 kl. 18.00 – 21.00 på Rädda Barnens lokal, Kungsgatan 37. Max 2 per-

soner/förening. 

För att kunna beräkna fika-/fruktåtgång så krävs föranmälan senast 13 september på 

e-post: info@umeaforeningsrad.se 

Läs mer här. 

 

Välkomna!  

 
 

mailto:info@umeaforeningsrad.se
http://umeaforeningsrad.se/wp-content/uploads/2015/08/ATT00032.pdf


 

Föreningspolitiskt dialogmöte – nytt datum 
Det föreningspolitiska dialogmötet som skulle äga rum den 7 september är  
framflyttad till den 28 september 2015. Vid mötet kommer politiker och tjänstemän 
från olika nämnder att finnas på plats för att samtala med intresserade.  
En särskild inbjudan till det föreningspolitiska dialogmötet kommer att skickas ut. 
 

Kallelse till Kick-off - Hemmavinsten 
Måndag den 7 september kl. 19 kallas Umeå kommuns alla idrottsklubbar till Umeå 
Folkets Hus, lokal “Embla” för att dra upp riktlinjerna hur vi gemensamt med Umeås 
föreningsliv och Umeå kommun ser till att stärka sin egen ekonomi genom att  
etablera Hemmavinsten i kommunen. 
  

Kunskapslyft för styrelser i ideell sektor – 15 oktober 
IDEA och Swedbank kommer under hösten att erbjuda seminarier där du som styrel-
seledamot i ideella organisationer får mer kunskap om vad en styrelse har för ansvar 
när det gäller arbetsgivarrollen, arbetsmiljö och ekonomi. 
I Umeå kommer seminariet att äga rum den 15 oktober kl. 16-18. Seminariet är kost-
nadsfritt. För deltagande i seminariet i Umeå anmäl dig här  
Läs mera om seminariet här! 
 

Inbjudan till VIPGALAN 2015 
VIPGALANS syfte är att bidra till att Öppen Gemenskap kan utveckla verksamheter 
för barn och vuxna som lever i social utsatthet i Umeå. 
Läs mer om VIPGALAN 2015 här. 
 

Jubileumsfest 21 november - påminnelse 
Vi vill påminna om Umeå Föreningsråds 50-årsfest som går av stapeln den 21 no-
vember 2015. Jubileumsfesten kommer att hållas på Hedlundaskolan med 3-rätters 
middag, underhållning och presentation av de 50 år som gått.  
Boka redan nu in datumet i er kalender! 
Mer information om evenemanget kommer senare. 
 

Föreningsannonsering  
Umeå Föreningsråd tipsar om att det är gratis för föreningar att annonsera i VK-
medias evenemangsguide ”Allt om Västerbotten” (enbart textannons) på webben och 
även boka radannons i print till ett förmånligt pris. 
 
Här hittar ni Allt om Västerbotten: http://alltomvasterbotten.se/ 
  
Och här hittar ni priser för de olika typerna av annonsering som finns tillgängliga via 
Allt om Västerbotten: http://vkmedia.se/allt-om-vasterbotten/ 
 
 

Gilla oss gärna på Facebook. 
Umeå Föreningsråd 
Hemmavinsten Umeå 

https://docs.google.com/forms/d/1rX5OeHRAtN8FAqK6rjTRb2yJn9zHNa1Bw8CKEuglWz8/viewform
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