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Umeå Föreningsråds 50-årsfest 
Häng med nu och fira Umeå Föreningsråd lördag den 21 november kl 17.00 - 
Det blir mingel, underhållning, mat och många gäster som vill hylla jubilaren. 
Det vill vi fira tillsammans med våra medlemsföreningar. 
 
 
Läs mer om inbjudan här. 
 
Välkommen! 

 
 
Inbjudan till VIPGALAN 2015 
VIPGALANS syfte är att bidra till att Öppen Gemenskap kan utveckla verksamheter 
för barn och vuxna som lever i social utsatthet i Umeå. 
Läs mer om VIPGALAN 2015 här. 

 
 
 

Umeå Föreningsråd 

http://umeaforeningsrad.se/wp-content/uploads/2013/10/F%C3%B6reningsr%C3%A5det-50-%C3%A5rsjub.pdf
http://umeaforeningsrad.se/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-till-VIPGALAN-2015.pdf


 

Integrationsenkäten 
En påminnelse till Er alla att besvara integrationsenkäten innan 30 november. 
 
Ska vi kunna stödja Er förening med kompetenshöjande kunskapsseminarier vill vi 
gärna veta vad Ni behöver och efterfrågar. 
Svar önskas från fler kultur- och idrottsföreningar. 
 
Umeå Föreningsråds integrationsenkät bifogas. 

 
Pilotprojekt om ungdomars tilltalspråk 
Vad har Vi för idé, eller först vad är Vi oroliga över, vi ser att många ungdomar  
hoppar av sin verksamhet, gäller både inom idrottsföreningar samt den vanliga före-
ningsverksamheten. En anledning som Vi ser, är vantrivsel, hårt klimat, något som 
går att se i det språk som används både bland ungdomar och ledare. 
Den idé som Vi har, är att starta en skivarcirkel bland ungdomarna, där de skriver en 
gemensam berättelse (ca 5 ungdomar per berättelse) 
Språket är det som binder oss tillsammans, kan vi tillsammans skapa något, kanske 
detta kan bli som ett kitt, som gör att de finner trivsel och gemenskap. 
Vi undrar, är detta något som ni/du skulle kunna vara intresserad av att deltaga i?  
Vi är glada för alla synpunkter! Projektansvarig är LennART Frostesjö. 
lfrostesjo@hotmail.com. Vi kommer dessutom att samarbeta med Inger Eliasson vid 
Inst. Idrottspedagogik, Umeå Universitet. 
 

Hemmavinsten 
Med omedelbar verkan erbjuder vi nu intresserade föreningar att ansluta sig utan att 
man först betalar någon startavgift som annars har skett. Syftet är att vi vill visa hur 
snabbt och enkelt man får in intäkter genom att arbeta rätt. 
Hör av er till oss om ni vill stärka er kassa och ha en trygg inkomst på lång sikt. 
Skicka ett mejl till lars.lindgren@hemmavinsten.se  
 

Trafik/säkerhet för barn och ungdom 
Med anledning av att barn och ungdom ska på ett trafiksäkert sätt samt ha säkra på- 
och avstigningsplatser rapporterar vi om vår syn runt det kommande badhuset som 
byggs för fullt. På och avstigning för skolbadbussar sker på Västra Kyrkogatan nära 
kyrkan. Här ser vi med oro över detta och hoppas att lärare kan hantera alla elever till 
och från badhuset. Vi kommer att höra med kommunen om vi kan ingå i någon re-
sursgrupp om trafiksäkerhet där barnen ska besöka idrottsanläggning på sin fritid. 
 

Föreläsning om kassörsrollen 
Folkuniversitetet Umeå arrangerar en föreläsning om kassörsrollen tisdagen den 17 
november 2015. 
Under föreläsningen får du lära dig kassörens uppgifter och har möjligheter att disku-
tera problem och funderingar med andra nya kassörer. 
Föreläsningen är kostnadsfri för er som har ett samarbete med Folkuniversitetet. 
 
Läs mer 

 

mailto:lfrostesjo@hotmail.com
mailto:lars.lindgren@hemmavinsten.se
http://www.folkuniversitetet.se/Kurser--Utbildningar/Ekonomi-Marknadsforing/Umea/forelasning-om-kassorrollen/?sr=true


 

 
Rapport - Föreningspolitisk dialogträff den 28 september 
Föreningslivet och kommunnämndspolitiker har samlats till dialogfika där Umeå För-
eningsråd fick rikligt beröm från politiker och föreningslivet. Moa Brydsten (s) För 
och grundskolenämnden upplevde det väldigt positivt och tyckte det var suveränt 
att få prata förutsättningslöst och få kunskap om föreningar utanför hennes eget 
verksamhetsområde. Janet Ågren (s) och Veronica Kerr (kd) Äldrenämnden 
tackade för värdefull information och tyckte att samtalsformen var bra. Andreas 
Lundgren (s) Individ och Familjenämnden uppskattade mötesformen och att det 
blev möjligt att samtala om både stort och smått. Ari Leinonen (s) och Lennart Jo-
hansson blev imponerad av upplägget och sa att denna mötesform hade de inte 
upplevt tidigare. 

 
 
 
 
 
 
 

Gilla oss gärna på Facebook. 
Umeå Föreningsråd 
Hemmavinsten Umeå 


