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Vi behöver er hjälp!!
Vi söker bland våra medlemsföreningar personer som vill ingå i olika arbetsgrupper
där målsättningen är att utveckla det gemensamma föreningslivet i kommunen.

Projektgrupp
Söker personer som kan bidra med erfarenhet av att göra projektansökningar.
Högsta prioritet är ansökan för anordnande av föreningsledardag med tillhörande
föreningsgala.

Vänortskontakter
Vi tror att det finns flera medlemsföreningar som har intresse av att bidra med erfarenhet om kontakt med Umeås vänorter. Umeå Föreningsråd har tillsammans med
Umeå kommun haft representanter i de olika vänorterna och har deltagit i konferens
med ungdomar om droger, politik, miljö m.m. Vi tror att det finns intresse bland medlemsföreningarna om engagemang i dessa frågor.
Ta kontakt med Umeå Föreningsråds ordförande tel 073-180 32 62 gärna senast den
1 oktober.

Kostnadstäckning
Umeå Föreningsråd har sett över sin ekonomi. På senaste styrelsemötet togs beslut
att målsättningen är att varje arrangemang ska ge ett överskott vid de olika aktiviteterna. På försök kommer vi under året att ta ut fikakostnad på 40 kronor per medlem
som täcker lokalkostnaden.

Ny medlemsförening
Umeå Föreningsråd har vid styrelsemötet den 26 augusti 2015 beslutat att godkänna
föreningen Gaia-projektet som medlem i Umeå Föreningsråd.
Vi hälsar Gaia-projektet välkommen som ny medlemsförening i Umeå Föreningsråd.

Rapport från Integrationsmötet 16 september
Umeå Föreningsråd bjöd in till ett första möte om integration. Vi ville inleda en inventering bland våra medlemsföreningar för att se vad vi som paraplyorganisation kan
göra. Vi önskar skapa ett forum för samverkan och kompetensutveckling mellan våra
medlemsföreningar. Det var 10 medlemsföreningar representerade på 10 närvarande
personer. Det var idrott, sociala, etniska och studieförbund som var närvarande.
Läs mer om integrationsmötet här.

Föreningspolitisk dialogträff den 28 september
Umeå Föreningsråd i samverkan men Sensus bjuder in föreningar i Umeå kommun
till ett föreningspolitiskt möte den 28 september 2015. Läs mer här.

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.

Jubileumsfest 21 november - påminnelse
Vi vill påminna om Umeå Föreningsråds 50-årsfest som går av stapeln den 21 november 2015. Jubileumsfesten kommer att hållas på Hedlundaskolan med 3-rätters
middag, underhållning och presentation av de 50 år som gått.
Boka redan nu in datumet i er kalender!
Mer information om evenemanget kommer senare.

Hemmavinsten
Det är väl ingen nyhet att Umeå Föreningsråd driver Hemmavinsten i syfte att föreningar ska få en bättre ekonomi med långsiktig månadslön till föreningen.
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 på lång sikt.
Skicka ett mejl till lars.lindgren@hemmavinsten.se

Gilla oss gärna på Facebook.
Umeå Föreningsråd
Hemmavinsten Umeå

