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Kallelse till årsmöte 2015 
Umeå föreningsråd kallar till årsmöte tisdagen den 31 mars 2015, kl. 18:00 – 20:30.. 
Vi håller till i lokal Maskrosen (HSO-huset) Storgatan 76. 
Mötet inleds med ett föredrag av Maria Hall Viva Introduktion som berättar om 
kommunens integrationsarbete och vilken roll föreningar påverkas av detta. 
 
Kallelse och ombudsfullmakt finns att hämta här. 
En motion om annonskostnad kommer att behandlas på årsmötet. Se till att ni finns 
representerade på årsmötet. 
 
Årsmöteshandlingar finns tillgänglig på vår hemsida. 

Nya medlemsföreningar 
Vid styrelsesammanträdet den 4 mars 2015 beviljade styrelsen ansökningar om 

medlemskap från Ersboda Slöjdförening och Unbound. 

Vi hälsar Ersboda Slöjdförening och Unbound välkomna som nya medlemmar i 

Umeå Föreningsråd. 
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Enkätundersökning 

Under hösten gjordes en enkätundersökning bland Umeås samtliga ideella 
föreningar. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur mycket föreningarna 
känner till om vad vi erbjuder föreningslivet. 118 föreningar svarade på 
enkätundersökningen varav 36 var UFR:s medlemsföreningar. Svaren presenterades 
i samband med medlemsmötet den 21 januari på Umeå Folkets Hus. 

På frågan Vad känner ni till om Umeå Föreningsråd? hade 51 % kunskap om UFR; 
27 % hade inte mycken kunskap om UFR; 11 % hade ingen kunskap om UFR och 11 
% svarade inte. På frågan Känner er förening till hur man blir medlem i Umeå 
Föreningsråd? hade 64 % denna kunskap. 26 % svarade nej. På frågan Har er 
förening behov av föreningslokaler, svarade 37 % ja och 63 % nej. På frågan Har ni 
besökt Umeå Föreningsråds hemsida, svarade 57 % ja och 43 % nej. På frågan Vill 
er förening att Umeå Föreningsråd ska vara föreningarnas ”röst” gentemot 
kommunen när det handlar om trafiksäkerhet runt befintliga föreningslokaler och 
nybyggnation av föreningslokale? svarade 84 % ja och 16 % nej. På frågan Vilka 
frågor vill ni att Umeå Föreningsråd ska arbeta med under det kommande 
verksamhetsåret? ställde 44 % olika förslag, 38 % svarade inte, och 18 % svarade 
”vet ej”. Som helhet visade det sig att det finns en rätt stor okunskap bland 
föreningarna om Umeå Föreningsråds roll i kommunen. Dessa enkätsvar hoppas vi 
kunna få möjlighet att kunna följa upp under 2015. 

Det är en stor okunskap bland Umeås föreningar om vad Umeå Föreningsråd gör för 
föreningarna. Medlemsmötet gav oss mandat att jobba vidare med enkätsvaren. 
 

Projekt 
Ordföranden presenterade tanken med att söka projekt för att anordna en 
föreningsgala i Umeå. Mötet menar att vi kan fortsätta det arbetet. En inbjudan till ett 
planeringsmöte bifogas i detta utskick. 
 
Det presenterades även ett förslag till Integrationsprojekt. Mötet konstaterade att det 
var en bra beskrivning snarlik projektet In i Umeå som drevs av den Kommunala 
Föreningsbyrån tidigare. Mötet menar att vi ska fortsätta det arbetet. Utöver det så 
informerades det om kommande årsmötet och jubileumsfesten som blir i november. 
 

Hemsidan  
Besök gärna vår hemsida www.umeaforeningsrad.se.   
På hemsidans förstasida lägger vi kontinuerligt upp nyheter och annan relevant 
information som rör våra medlemsföreningar. Vi kommer även att lägga ut artiklar 
från våra medlemsföreningar på vår hemsida. 

Hotellavtal 

Umeå Föreningsråd har genom Sveriges Föreningar fått ett hotellavtal med Nordic 
Choice som våra medlemsföreningar har nytta av. Avtalet gäller 2015 – 2018. Det 
ger 20 % rabatt på hotellens ordinarie prisnivåer. Vid intresse kontakta oss för mer 
information 

http://www.umeaforeningsrad.se/

