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God fortsättning på det nya året! 
Välkommen till ett nytt händelserikt år, då vi tillsammans utvecklar föreningslivet på 
det sätt som samtliga medlemsföreningar vill göra. 
 

Årsmöte 2016 
Boka redan nu in Umeå Föreningsråds årsmöte som blir onsdag 16 mars. 
Vi håller till i lokal Maskrosen (HSO-huset) Storgatan 76. 
Utse ombud på ert årsmöte och ta med påskriven ombudsfullmakt. 
 
Motioner som skall tas upp på årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast 
2016-02-24. Det går bra att maila in motioner till info@umeaforeningsrad.se. 
 
Kallelse till årsmöte - läs här. 

   
Påminnelse från valberedningen 
Valberedningen för Umeå Föreningsråd söker nomineringsförslag bland Umeås 
föreningar för val av styrelse inför Umeå Föreningsråds årsmöte 2016. Läs mer om 
valberedningens nomineringsinformation här. 

 
Medlemsavgift 2016 
Medlemsavgiften för 2016 är 150 kronor. En faktura skickas till alla våra 
medlemsföreningar. 

mailto:info@umeaforeningsrad.se
http://umeaforeningsrad.se/wp-content/uploads/2016/01/Kallelse-till-Ume%C3%A5-F%C3%B6reningsr%C3%A5ds-%C3%A5rsm%C3%B6te-med-minikonferens.pdf
http://umeaforeningsrad.se/wp-content/uploads/2012/02/UFR-VALBEREDNINGENS-brev-till-f%C3%B6reningarna-f%C3%B6r-F%C3%96RSLAG-av-styrelseledam%C3%B6ter._pdf.pdf


 

Ordföranden bland politiker 
Måndag den 25/1 efter lunch bestämde jag mig för att sitta på åhörarläktaren när 
kommunfullmäktige hade sitt sammanträde. Det tyckte jag var ett bra beslut för då 
skulle fullmäktige få en rapport på hur man arbetar med folkhälsofrågor. Umeå 
Funktionshinderråd inledde där Andreas Lundgren ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden är ordförande tillsammans med Solweig Grubbström ordförande 
i HSO som är vice ordförande. Man träffas 4 gånger per år och samverkan har pågått 
sedan 1972. Man har utarbetat ett styrdokument som heter Tänk till, gör rätt! Man har 
ordnat utbildning för färdtjänstförare så taxiförare vet hur man ska bemöta kunder. 
Man har gett synpunkter på upprustningen av Rådhusesplanaden samt förbättrat 
tillgängligheten i kollektivtrafiken. Den 3 december anordnas Internationella 
funktionshinderdagen. Det beskrevs hur nämnder styr tillgänglighetsarbetet och det 
visar sig att många nämnder tänker tillgänglighet. Kommunen har ett mål att år 2020 
vara Sveriges tillgängligaste kommun. 
 
Frågor fick ställas och mycket handlade om tillgänglighet runt Väven och något om 
Rådhusesplanaden. Ett intressant inlägg kom från Ari Leinonen som menar att 
samråd ska ske så tidigt som möjligt när man bygger nytt. Där finns det en poäng då 
Umeå Föreningsråd vill i tidigt samråd ge sin syn på säkra trafikvägar för barn- och 
ungdomar till- och från sin föreningsanläggning. Tänker närmast på Gymnastikens 
Hus men här får vi signaler att det är Umeå Fritid som vi ska kontakta eftersom det är 
Umeå Fritid som ska svara på frågor om föreningslivet, vilket vi tycker låter lite 
märkligt. 
 
Folkhälsorådet representerades av Janet Ågren ordförande i Äldrenämnden och 
ordförande i Folkhälsorådet. Under 2015 har man haft tydlig uppföljning på vad 
nämnderna gör. Av de 11 nationella folkhälsoråd som finns så är det 8 som Umeå 
Kommun vill satsa på. Man har gjort en enkät där man tar upp vad/vilken är den 
viktigaste folkhälsofrågan för nämnderna. Mer info finns att läsa på 
www.umea.se/folkhalsa  
 

Vilka föreningar har verksamhet på Röbäck? 
Inom kommunen arbetar man med samråd för framtidens Röbäck. Umeå 
Föreningsråd vill tycka till om detta och behöver uppgift av er om följande: 
 

- Finns det fler föreningar än Röbäcks IF och Röbäcks Skidklubb som har 
verksamhet på Röbäck? 

 
- Är Röbäcks IF och Röbäcks Skidklubb involverade i det pågående 

samrådsarbetet? 
 

Svar på dessa frågor önskas senast 10 februari till info@umeaforeningsrad.se  
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