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Vi vill önska våra medlemsföreningar 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 

 
Även detta år har ett flertal trevliga uppdrag genomförts. Här nämner vi några av 
dessa: 
 
Politikermöten Vi har samlat politiker och aktiva föreningsledare till ett dialogfika 
som blev väldigt uppskattat. 
 
Överenskommelsen Aktiva föreningsledare har träffats för att lära sig mera om den 
nationella överenskommelsen. 
 
Hemmavinsten Umeå Det lokala föreningslotteriet ger nu våra anslutna föreningar 
som också är delägare i lotteriet en stabil intäkt. 
Fler föreningar kan ansluta sig och då skickar man ett mejl till: 
umea@hemmavinsten.se 
 
Vi har en förhoppning att dessa verksamheter även för 2016 kommer att uppskattas. 
 

Medlemsavgift 2016 
Medlemsavgiften för 2016 är 150 kronor. 
Medlemsföreningarna kommer att få en faktura tillskickad. 
 

Årsmöte 2016 
Boka redan nu in Umeå Föreningsråds årsmöte som blir onsdagen den 16 mars. 
Vi håller till i lokal Maskrosen (HSO-huset) Storgatan 76. 

mailto:umea@hemmavinsten.se


 

Integrationsenkäten – uppföljning 2016 
Under hösten genomfördes en integrationsenkät inom föreningsrådets 
medlemsorganisationer och kommer följas upp under 1 kvartalet (datum ej klart). 
Datum för uppföljning kommer i januari medlemsbrev. 
Föreningsrådets roll blir att skapa ett forum för kompetens och kunskapsstöd. 
 
Vi har fått svar från 23 av 125 föreningar vilket innebär att 18,4 % svarat på enkäten. 
13 föreningar har gett oss förslag på olika behov de har kopplat till integration. 
 
Det som vi kan konstatera är att föreningarna vill göra en insats men behöver 
kunskapsstöd och ökad kulturkompetens för att kunna bli en del i 
integrationsprocessen. En del föreningar har även passat på att ta upp mer alldagliga 
önskemål som i och för sig kan kopplas till integrationsområdet. 
 
Väl mött under 2016! 
 

Konstfrämjandet Västerbotten 
Visar "We have come to restore democracy"  

en utställning av konstnären Ulrika Gomm 

Var börjar och slutar samhällets ansvar för individen, och individens ansvar i 

samhället? Genom att sammanföra olika textdelar hämtade bland annat från 

regeringsförklaringar mellan 1914-2014, egenskriven poesi, kollegor och vänners 

tankar och ord, vill Gomm öppna för reflektioner kring individ och nation, medborgare 

och samhälle. Konstnären riktar ett särskilt intresse mot omarbetningsprocessen av 

språk där en förskjutning av betydelse kan uppstå; i läsaren, lyssnaren och den 

skrivande som kan ge upphov till nya drömmar, visioner och handlingar. 

Ulrika Gomm (f 1978) arbetar som konstnär och är intresserad av att undersöka och 

ifrågasätta samhälleliga system, auktoriteter och sociala gränsdragningar; vilket tar 

form i en hybrid av text, som trycksaker, läsningar, och olika former av bildmaterial, 

såsom dokumentär video och animationer. Gomm letar ständigt efter olika former att 

mötas och utbyta kunskaper; såsom publikationer, workshops och andra möjliga 

mötesplatser. 

Utställningen visas till och med 16 januari 2016 på: 

Konstfrämjandet Västerbotten 

Kungsgatan 33, 903 25, Umeå 

Öppettider 

Tors- fredag kl. 13-17 

Lörd 12-16 

Välkomna! 


