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Kallelse till årsmöte 2016 
Umeå föreningsråd kallar till årsmöte onsdagen den 16 mars 2016, kl. 18:30 – 20:30.. 
Vi håller till i lokal Maskrosen (HSO-huset) Storgatan 76. 
 
Anmälan med namn och förening meddelas Umeå Föreningsråd senast 9 mars till 
följande adress: info@umeaforeningsrad.se. All information om årsmötet finns att 
läsa här. 
 
Efter årsmötet inbjuder vi till två stycken miniseminarium. Det första seminariet heter 
kommunens översiktsplan – hur påverkar den föreningslivet? Här medverkar 
kommunens planeringschef Elin Pietroni samt Pernilla Helmersson som arbetar som 
samhällsplanerare. De berättar om kommunens arbete och på de sätt föreningarna 
blir involverade. 
 
Till det andra seminariet medverkar Rebecka Jakobsson f.d. ungdomsombud i Umeå 
kommun som har skrivit klart sin masteruppsats på ämnet ledarskap i idéburna 
organisationer.  
 
Påminner att påskrivna fullmakter ska inlämnas till årsmötet i god tid. 
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Hemmavinsten 
Efter ett års verksamt arbete med ett bra verktyg för att ge din förening de bästa 
förutsättningarna har vi gjort en utvärdering för 2015. Den visar klart att föreningarna 
vill att vi fortsätter att arbeta med Hemmavinsten.  
 
Nu kommer vi aktivt att besöka de föreningar som önskar den hjälp de behöver för att 
lyckas bra under 2016.  Självklart tar vi kontakt med nya föreningar som får den här 
möjligheten. Hemmavinsten är riktigt bra för din förening. Dessutom erbjuds det riktigt 
stor chans för prenumeranten att vinna riktigt stort. Vill du veta mer? 
Ring Lars Lindgren 073 – 180 32 62 för mer information! 
 

 
Inomhusfotbollshall 
Ni har säkert läst om det intresse som finns för fotbollsföreningarna att det på sikt ska 
byggas en inomhusfotbollshall. Det är bra, och det behövs för Umeå fotbollen. Vi 
stöttar dessa planer på byggandet av en hall för inomhusfotboll. 
 
Umeå Föreningsråd har utarbetat ett eget förslag med hall för inomhusfotboll. I detta 
projekt finns det möjlighet att bygga bostäder med tillhörande kontors- och förenings-
lokaler, friskvård som gynnar alla intressegrupper ur föreningslivet. Detta projekt har 
inte visats för media. 
  
 

Höstkonferens 17-18 september 
Umeå Föreningsråd bjuder in sina medlemsföreningar tillsammans med många 
andra föreningar till en öppen konferens med många spännande gäster och 
föreläsare. Ännu är ingen lokal bokad och programmet är just nu endast på ett 
idéstadium. På årsmötet den 16 mars vet vi mera och presenterar mer i detalj. 
Välkomna till våra sammankomster! 

 


