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Umeå Föreningsråd önskar alla medlemmar en trevlig sommar!
Under första halvåret 2015 har ytterligare föreningar anslutit sig till Umeå Föreningsråd. För närvarande finns det 124 medlemsföreningar i Umeå Föreningsråd. Arbetet
med den vid årsmötet antagna verksamhetsplanen har kommit igång och just nu pågår planeringen av höstens aktiviteter. Umeå Föreningsråd kommer fortlöpande att
lämna information om verksamhetsutvecklingen och vi kommer även att ha en kontinuerlig dialog med medlemsföreningarna i olika verksamhetsfrågor.
Vi önskar alla medlemmar en glad midsommar och en varm, skön och avkopplande
sommar!

Integration, mångfald och inkludering
Boka in 16 september kl. 18:00-21:00.
Har ni verksamhet för flyktingar, ensamkommande och/eller andra invandrare? Umeå
kommun och Röda Korset m.fl. har bedrivit olika integrationsprojekt som varit framgångsrika, men projekten har inte permanentats. Det vill vi råda bot på genom att
skapa ett forum för samverkan och kompetensutveckling mellan våra medlemsföreningar. Umeå Föreningsråd bjuder in sina medlemsföreningar till ett första möte den
16 september kl. 18:00-21:00 på Rädda Barnens lokal, Kungsgatan 37.
Särskild inbjudan kommer i augusti men det går bra att anmäla sig redan nu på
info@umeaforeningsrad.se. Max 2 pers./förening.

Föreningsannonsering
Umeå Föreningsråd tipsar om att det är gratis för föreningar att annonsera i VKmedias 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/

Föreningsgala och föreningsledardag
Ett visionsdokument om föreningsgalan och föreningsledardagen 2016 har utarbetats
av en arbetsgrupp. Den innehåller 2-dagars föreningsledardagar samt en föreningsgala som avslutning. En projektansökan om bidrag för att anordna detta, kommer att
inlämnas till Allmänna Arvsfonden.

Jubileumsfest 21 november
Vid vårt senaste styrelsemöte beslutades att jubileumsfesten kommer hållas på
Hedlundaskolan med 3-rätters middag, underhållning och presentation av de 50 år
som gått. Ett ramprogram för kvällens festligheter har även fastställts. Boka redan nu
in datumet så återkommer vi längre fram med mer information.

Föreningspolitiskt dialogmöte 7 september
Umeå Föreningsråd kommer att arrangera en aktivitet som vi kallar ett föreningspolitiskt dialogmöte. Detta möte kommer att äga rum den 7 september 2015 på Församlingsgården. Vid mötet kommer politiker och tjänstemän från olika nämnder att finnas
på plats för att samtala med intresserade.

IFK Umeå ”Årets idrottsförening 2014 i Västerbotten”
IFK Umeå har tilldelats ”Årets idrottsförening 2014 i Västerbotten” Priset delades ut
av Västerbottens Idrottsförbund, SISU och Idrottsservice i samband med Mötesplats
Lycksele den 3 juni 2015. Umeå Föreningsråd gratulerar till priset!
Läs mer >>>

Hemsidan
Mer information om aktuella händelser hittar du alltid på vår hemsida
www.umeaforeningsrad.se.

Gilla oss gärna på Facebook.
Umeå Föreningsråd
Hemmavinsten Umeå

