VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2010.
Styrelsen för Föreningsrådet i Borås får härmed överlämna verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2010:
STYRELSENS LEDAMÖTER har bestått av
Berith Hallqvist
Ordförande
Bernt Wetterholm
Seija Noppa
Kassör
Gun Hallman
Lennart Eriksson
Lars Kronqvist
Bo- Lennart Bäcklund
Göran Ramstedt
Anita Zetterman
Vice ordförande
Rebecca Pandora Friedman
Rose-Marie Rydén
Jonas Andersson
Berit Stråhle

SMU Fristad
Borås HK-84
Kultur 75
HSO i Borås
DHR Borås
IOGT-NTO
St. Örjans Scoutkår
Rydboholms SK
Mariedals IK
Makedoniska Föreningen
DGF Flugan
Studentkåren
Hässleholmens Intresseförening

Suppleanter
Roger Andersson
Cecilia Wardström Larsen
Göran Edström
Marja Lindstedt

IK Ymer
Fristads Drillflickor
Kronängs IF
PRO Tullen-Byttorp

Styrelsens AU
Ordförande
Kassör
Vice ordförande
Ledamot

Berit Hallqvist
Seija Noppa
Anita Zetterman
Bernt Wetterholm

Revisorer
Olle Blom
Rune Johansson
Lars-Gunnar Karlander

Dans & Gymnastikförening i Borås Flugan
Borås Minigolfklubb
KFUM/K Borås Scoutkår

Valberedning
Ulf Karlsson
Bozana Jonsson

Borås Badminton
Klubb Polonia

Rätt att teckna föreningsrådet.
Berit Hallqvist och Seija Noppa hade rätt att teckna föreningsrådet var för sig. Ordförande eller vice
ordförande attesterade räkningar över 500 kr.
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VERKSAMHET UNDER ÅRET
Medlemsantal
174 föreningar hade betalat årsavgiften för år 2009 (179 föreningar var medlemmar 2009).
Vi kan med glädje konstatera att de flesta bidragsberättigade föreningar är med i Föreningsrådet.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden.

Årsmöte den 23 mars i DHR:s lokaler samlade 40 röstberättigade ombud samt
cirka 20 övriga. Utdrag från kvällen:
Förslag till nya stadgar.
Berit Hallqvist redovisade styrelsens förslag till nya stadgar bland annat med anpassning av antalet
styrelseledamöter till 8-12 (jfr 12 ledamöter).
Årsmötet beslöt att godkänna förslaget. För att de nya stadgarna skulle gälla krävdes ett
godkännande även på hösten ombudsmötet.
Information från Skatteverket, Fredrik Almqvist.
Fredrik beskrev att föreningar kan ”drabbas” av att behöva betala moms. Nuvarande momsbefrielse
är ett undantag från EU:s regler. När Sverige gick med i EU glömde man att begära undantag när det
gäller moms för föreningar.
Riksdagen hade samma dag behandlat detta i en interpellationsdebatt. Här är Fredriks
sammanfattning av debatten:
• Vi måste följa EU´s regler
• Försöka att göra det bästa i förhandlingarna med EU –Svenskt föreningsliv är speciellt
• Kanske särregler för uthyrning av bostad och föreningar
• Om moms drabbar föreningarna med extra kostnader … så ska samhället på något sätt ersätta
föreningarna.
• Riksdagen var enig över blockgränserna i dagens debatt!
Om det blir moms för föreningar gäller det bara föreningar med en omsättning på minst 250 000 kr.
En ideell förening är normalt inte skattskyldig till;
• Inkomstskatt
• Mervärdeskatt
• Fastighetsskatt
Rörelseinkomster kan vara både skattepliktiga och skattefria. Skattefria rörelseinkomster skall:
• Ha naturligt samband med verksamheten. Exempel entréavgifter, anmälningsavgifter,
försäljning i samband med matcher/arrangemang.
• Gälla medlemsservice. Exempel kurser till självkostnadspris, souvenirförsäljning i mindre
omfattning.
• Vara av hävd. Exempel bingo, marknader, basarer, loppmarknader, reklam
Exempel på skattepliktiga rörelseinkomster; Snöskottning, uthyrning av medlemmar för exempel
lagerarbete, industriarbete, lagerinventering. Städning av vägar, sköta rastplatser, sköta gardrober
vid restauranger, camping, reklamutdelning.
Han påpekade även att en förening är en juridisk person som;
• Äger sina tillgångar
• Ansvarar för sina avtal
• Är part inför domstolar och myndigheter.
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Han betonade att det inte är hela föreningssektionen som är juridiska personer, utan det är styrelsen
som är ansvarig.
Om föreningar har frågor eller funderingar ring och fråga:
Ebbe Hermansson
tfn. 010-576 48 42
Ulf Olsson
tfn. 010-576 48 49
Ann-Christin B Andersson
tfn 010-576 49 26
Fredrik Almqvist
tfn. 010-571 87 4
Information från styrelsen.
Deltagarna tillfrågades om intresset för en Föreningsgala 2010 som besvarades positivt. Någon
önskade mera information/reklam om föredragen.
Övriga frågor.
Avgående ledamöter var Lars-Erik Lorentzon, Inger Bergman och Bo Ragnarsson.

Ombudsmötet onsdagen den 20 oktober 2010 i DHR:s lokaler på Ribbingsgatan
32 samlade 33 röstberättigade ombud och cirka 15 övriga.
Förslag till nya stadgar (de hade godkänts av årsmötet och skulle nu fastställas)
Berit H redogjorde i huvuddrag för de förändringar som det nya förslaget innebar. Styrelsen kan nu
bestå av 8-12 ledamöter, det är förtydligat när medlemsavgiften ska var betald. Ändrat namn på
förvaltningen till Fritids- och folkhälsokontoret, samt moderniserat språket i stadgarna.
Mötet beslutade enhälligt att anta de nya stadgarna.
Hur kommer Borås Stads nya organisation att påverka föreningslivet, Hans Forsman från
Fritids- och folkhälsokontoret.
De förändringar i Stadens organisation som kommer att ske trodde han inte att föreningslivet skulle
komma att märka och i så fall till det bättre.
•
Ansvaret för förvaltningens fastigheter kommer att flyttas över till Lokalförsörjningskontoret.
Detta gäller endast fastighetsförvaltningen, planerat underhåll och mediaförbrukning.
Ansvaret för verksamhetsdrift till exempel arbete mot föreningar vid arrangemang, uthyrning
av idrottslokaler, inköp av redskap och material till idrottshallarna blir kvar.
Förändringen innebär att två förvaltare Hans-Göran Arnesson och Lennart Rosander flyttar
över till Lokalförsörjningskontoret. Rekrytering pågår också eftersom Stig Johansson går i
pension den 30 november.
•
Vi kommer även i fortsättningen ha det totala ansvaret ( även för fastigheterna) för Ryahallen,
Ryavallen och Borås Arena.
•
Det blir utökade arbetsuppgifter för föreningsenheten när vi får ta över ansvaret för ”bidrag
till föreningar” som tidigare legat på Socialkontoret, samt bidragen till föreningen Tåget.
•
Ansvaret för att initiera och planera för näridrottsplatser och senioridrottsplatser ligger på oss,
medan driften av dem kommer att skötas av Tekniska kontoret (Gatukontoret).
•
Vi kommer att ansvara för alkoholtillstånden och alkoholhandläggning (två tjänster)
•
Tjänsten som ungdomssamordnare flyttas till Kommunledningskontoret.
Maj-Britt Pettersson frågade om vilken nämnd Ramnaparken kommer att tillhöra. Hans svarade att
det inte blir några förändringar där. Parken tillhör Tekniska kontoret (Gatukontoret) och Borås
Museum Kulturkontoret.
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Vad är på gång när det gäller idrottsanläggningar
Hans berättade att det varit en fantastisk utveckling när det gäller byggande av idrottsanläggningar.
Bland annat har vi byggt Borås Simarena, det arbetas nu med att anlägga konstgräs på Ramnavallen
och Sven-Erikssonsvallen i Rydboholm.
Här följer några av de äskanden Fritids- och folkhälsokontoret hade i budgeten för 2011
•
Två konstgräsplaner
•
Gymnastikhall vid Ryahallen
•
Ombyggnad av löparbanor på Ryavallen samt renoveringar av Ryavallen.
•
Kombination av konstgräs/konstisbana vid Bodaskolan
•
Om- och tillbyggnad av Stadsparksbadet med lekavdelning och relaxavdelning
•
Utbyggnad av bowlingbanor vid Boråshallen
•
Arbete med att flytta Mariedals verksamhet till Kransmossen och Kronängs verksamhet
eventuella flytt till Gässlösa pågår.
Kommande arrangemang.
Hans berättade om arrangemang som kommer samt arrangemang som föreningar söker.
Boråsklassikern är ett arrangemang som pågår där de största delmomenten är Kretsloppet och
Linnémarschen med nästan 4 000 deltagare.
Här är exempel på några arrangemang som planeras;
•
Vi har ansökt om Davids Cup i Tennis mot Ryssland i början av mars i Boråshallen
•
Linnémarchen 8-9 maj
•
SM i cheerleading 8-9 maj
•
GP i simning i Borås Simarena 8-9 maj
•
Flera hundutställningar i sommar
•
Cyckelturist vecka i juli
•
Swedish Open i Judo 30-31 oktober 2010
•
Mariedal Cup 11-13 november 2010
O-ringen i orientering kommer att arrangeras i Borås 2015. Detta är ett mycket stort arrangemang
där planeringen redan nu ska starta, sa Hans. IK Ymer kommer att ansöka om junior EM 2017 i
Friidrott.
Säkra och trygga Föreningar, Anita Zetterman.
Anita berättade att de haft miniseminarier samma vecka med 84 deltagare från föreningslivet där
deltagarna bland annat fick information om krishantering och brandsäkerhet. Seminariet avslutades
med att de som ville såg matchen mellan IF Elfsborg och Helsingborg.
Idag är 14 föreningar certifierade och förhoppningen var att ytterligare 8 föreningar skulle
certifieras vid till Föreningsgalan. Anita betonade vikten av att certifiera föreningen bland annat för
att få ordning och reda i föreningens verksamhet och dessutom för att förhindra skador och
olycksfall på både barn och egendom. Visionen är att säkerhet ska vara en del av den dagliga
verksamheten.
Material och mer information finns på www.boras.se skriv i sökrutan säkra och trygga föreningar,
och klicka sedan på Idrottssäkerhet.
Ett tips till föreningarna är att man bildar olika arbetsgrupper olika frågor till exempel brand, droger
och försäkringsfrågor. Ta även hjälp av studieförbund med detta arbete.
Kommungemensam träffpunkt ”föreningshus”, Gun Hallman.
Gun hade varit med och arbetat med denna fråga sedan 1998.Då fanns ett förslag om att det gamla
Teliahuset på Varbergsvägen skulle bli ett föreningshus framför allt för handikappföreningar.
Sedan har de i olika omgångar tittat på ”föreningshus” framför allt för handikapp- och
pensionärsföreningar. Spinnaren på Norrby där många handikappföreningar finns idag är inte
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godkänd ur tillgänglighetsperspektiv.
Nu arbetar en grupp med representanter för handikappföreningar och pensionärsföreningar med att
hitta någon lämplig lokal. De har tittat på Borås Parken, Espirahuset och ska nu titta på
Textilmuseet.

Föreningsgalan 2010
Den 20 november arrangerades den andra Föreningsgalan i Borås med ledarskapsföreläsningar på
eftermiddagen och galamiddag på kvällen. Detta var ett samarrangemang mellan Föreningsrådet,
Fritids- och folkhälsokontoret och SISU.
Eftermiddagens föreläsningar arrangerades av SISU. Först på scen var skådespelerskan Nisti Stêrk
som berättade om sin uppväxt och de med- och motgångar hon upplevt som ung invandrartjej och
hur det format hennes nuvarande liv. Efter pausen äntrade artisten Petter scenen och berättade om
en minst sagt strulig skoltid. Inte förrän i gymnasiet fick han veta att svårigheterna berodde på
dyslexi. Han blev klassens clown och ”lekte sig fram” ända till studenten. Efter skolåren blev det
disk- och städjobb och ett osäkert sökande efter en fast punkt i tillvaron. En tid senare började han
läsa på komvux och kom därefter in på universitetet i Uppsala där han läste konsthistoria och fann
att han plötsligt var bland de bästa i klassen, i stället för en av de sämsta som han varit van vid. Så
långt gången hade han upptäckt att han kunde hantera språket, och dessutom bra. Han började skriva
raptexter på svenska och gav ut sin första skiva.
Galakvällen i Parkhallen började med trevligt mingel och därpå följde middagen med underhållning och
stipendieutdelning.
Följande stipendium delades ut:
Kvinnligt ledarskap gick till Ingrid Krafft, Hestra IF
Rotarys Ungdomledarstipendium gick till Ulrika Blom, DGF Flugan Borås
Föreningsrådets Ungdomsledarstipendium gick till Linda Karlsson, Borås Gymnastiksällskap, Elizabet
Nilsson, S:t Örjans Scoutkår och Tamor Rosbeh, Afganska föreningen.
SISU Ungdomsledarstipendium gick till Frida Persson, Sandareds IF, Anna Ivelind, Konståkarna och
Amanda Fors Hurdén, SK70.
Idrottssäkerhetsrådet passade under kvällen på att certifiera åtta föreningar i Säker och Trygg förening.
Boråsklassikermedaljen delades ut till dem som hade genomfört minst fyra av fem deltävlingar och valt
att gå på galan.

Föreningens hemsida.
Under året har vi uppdaterat föreningens hemsida, gå gärna in där och se vad som händer
www.foreningsradetiboras.se

Ekonomi
Medlemsavgiften för år 2009 har varit 100 kronor. Föreningsrådet har av Fritids- och turistnämnden
fått ett verksamhetsbidrag på 7 000 kronor. Tillgångarna var 2010 12 31 c:a 40.000 men
kostnaderna för föreningsgalan 2010 på c:a 27.000 finns inte med utan belastar 2011.
I övrigt hänvisas till den ekonomiska rapporten.

Övrigt
Vid Kommunala Fritidsrådets möten har Föreningsrådet representeras av: Berit Hallqvist, Jonas
Andersson, Seija Noppa och Anita Zetterman. Suppleanter har varit Rose-Marie Rydén och Göran
Ramstedt..
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Föreningsrådet är medlem i Föreningen Folkrörelsernas arkiv i Borås.

Avslutande ord
Vad händer under ett år? Tiden går fort och en del som var planerat drar ut på tiden men annat blir
av och en del kan dyka upp som kräver snabba beslut.
Föreningsrådet är en förening för föreningarna och kan därför bevaka gemensamma intressen
Utöver det som beskrivits tidigare har vi också svarat på två remisser. Den ena gällde Borås Stads
”Program för ett integrerat samhälle” där vi bland annat tryckte på möjligheten till högskolestudier
för internationella studenter, mångkulturhus, mångkulturarrangemang, praktikplatser inom
kommunen, äldre invandrade mm.
Den andra gällde planprogrammet för Knalleland där våra synpunkter att bevara området vid
Ålgårdsplan och Broplan som evenemang och idrottsområde istället för att bebyggas fick ett positivt
svar.
Vi har spridit info om utbildningar som anordnats av Fritids och folkhälsokontoret eller andra och
sponsrat utbildning för våra medlemmar i ”Ickevåld” som anordnades av Sensus.
Vi representerar också föreningarna i det drogförebyggande arbetet som sker i Borås..
Ett nytt år ligger framför och vi önskar att alla föreningar, som själva har en erfarenhet att dela med
sig av eller får nys om något som kan intressera fler, hör av sig till oss så att vi kan sprida det vidare.
Föreningsgalan 2011 vill jag givetvis göra reklam för. Det vore ju kul om det kunde bli en riktig
återkommande happening i vår Stad för alla föreningar.
Tack för det engagemang som varit under året i alla föreningar och tack till styrelsen och de
ledamöter i Föreningsrådet som nu lämnar styrelsearbetet.
Vi ses på ombudsmöten, årsmöten eller annat där vi har gemensamma intressen.
Borås 2011 03 29
Berit Hallqvist
ordförande
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