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Välkommen till Gårdsfesten! 
Öppen Gemenskap bjuder in alla till deras årliga Gårdsfest. 
Det blir musik och mat fredag den 22 maj mellan kl. 11:00 och 14:00. 
Plats: Kungsgatan 79. 
Läs mer >>> 

 
Anmäl intresse för Föreningspolitiskt möte 
Nu är det dags för din förening att anmäla vilka ämnen som ska lyftas fram till våra 
valda politiker. Vilka ämnen brinner din förening för? Välj ut tre ämnen som din före-
ning vill prioritera. Förra året var det föreningsstödet, överenskommelsen och idrotts-
anläggningar som var ämnena för den föreningspolitiska dialogen. Anmäl ditt ämne 
senast 31 maj till info@umeaforeningsrad.se 

 
Integration, mångfald och inkludering 
Under september kommer vi bjuda in våra medlemsföreningar till ett möte om integ-
ration, mångfald och inkludering. Vi kommer att försöka inventera vad som görs 
bland våra medlemsföreningar, så att vi inte behöver uppfinna hjulet igen. Vi önskar 
att ni som är intresserade av frågan, hör av er till info@umeaforeningsrad.se för syn-
punkter.  

 

http://umeaforeningsrad.se/wp-content/uploads/2015/05/G%C3%A5rdsfest.pdf
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Lokala förebyggande råd 
2014 gjorde Umeå kommun en enkätundersökning för att ta reda på hur Umeås ung-
domar mår och gör. 
Som uppföljning kom det att startas lokala förebyggande råd som drivs i Umeå Brås 
regi. 
Meningen är att lokala krafter samlas och hjälper till med det lokala arbetet med 
ungdomar. I nuläget består råden av skola, elevhälsa, polisen, socialtjänsten och 
fritidsgårdar. Men efter samtal med UmeBrå har vi fått veta att dom gärna vill ha 
föreningslivet med på tåget. 
Låter det intressant för er verksamhet? 
Kontakta då UmeåBrå:s projektledare. 
http://www.umebra.se/ 
Vill ni läsa om resultatet i enkäten (kallad Unga14) finns den att ladda ner på PDF 
här: 
http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/planerochstyrdokument/utveckl
ingochplane-
ring/hallbarutveckling/folkhalsa/ungashalsa.4.57b91f50142c2573434189b.html 
 

Föreningsgala 2016 
Vi har under några tillfällen skickat inbjudan till medlemsföreningar om att få vara 
med och planera för en ev. föreningsgala. Det har slagit väl ut, vilket har lett till att det 
kommer att UFR kommer att ansöka om bidrag för att anordna en FÖRENINGS-
ledardag samt en FÖRENINGS-gala under 2016.  

 
Jubileumsfest den 21 november 
Umeå Föreningsråd bildades för 50 år sedan och det vill vi uppmärksamma med mat, 
musik/uppträdanden och presentation av de 50 år som gått. Boka redan nu in datu-
met så återkommer vi längre fram med mer information. 

 
Holmsundgymnasterna utsedda till årets förening 
Styrelsen för Gymnastikförbundet har utsett Holmsundsgymnasterna till årets före-
ning i regionen Norr. 
Läs mer >>> Grattis säger vi från Umeå Föreningsråd 

 
Hemsidan 
Mer information om aktuella händelser hittar du alltid på vår hemsida 

www.umeaforeningsrad.se. 

 

Gilla oss gärna på Facebook. 
Umeå Föreningsråd 
Hemmavinsten Umeå 
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