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Rätt att teckna föreningsrådet.
Firmatecknare har varit Berit Hallqvist, ordf. och Seija Noppa, kassör. Ordf. eller vice ordf. skall
attestera räkningar över 500 kronor.
VERKSAMHET UNDER ÅRET

Medlemsantal
145 föreningar har betalat årsavgiften för år 2012 (173 föreningar var medlemmar 2011). En orsak till
minskningen kan vara att påminnelser inte utskickats lika frekvent som under 2011.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden.
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Årsmöte den 27 mars samlade 40 röstberättigade ombud samt cirka 10 övriga.
Utdrag från kvällen:
Lokal överenskommelse mellan Borås Stad och Idéburna organisationer i Borås, Ingela
Bergström, studieförbundet Bilda.
Ingela berättade att hon är en av cirka 20 processledare som informerar om
”överenskommelsen” som är ett avtal mellan Regeringen, Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) och
idéburna organisationer.
Avtalet bygger på samverkan och dialog.
 En komplex samhällsutveckling kräver flera aktörers kompetens för att utveckla välfärden och
demokratin
 Förtydliga roller och skapa långsiktiga, bättre förutsättningar för idéburna organisationers
verksamhet – våga öppna upp det offentliga.
 Utvecklingen kräver kunskap och nya möten
 Hur ser kommunen på idéburna organisationer? Vilka traditioner och kulturer finns? Vad vet
kommunen och vi själva i föreningarna om engagemanget och vilka organisationer och
verksamheter som finns?
Målet med överenskommelsen är att stärka de idéburna organisationernas självständighet och
oberoende roll som röstbärare, samt att stödja framväxten av en mångfald av utförare inom det sociala
området. Det finns en politisk enighet om överenskommelsen.
Principerna för avtalet är;
 Självständighet och oberoende. De idéburna organisationerna är självständiga och kan ha en
kritiskt granskande roll som röstbärare och opinionsbildare.
 Dialog, det är viktigt med en dialog mellan de tre organisationerna för att bredda och fördjupa
beslutsunderlag och för att skapa förståelse och förtroende för varandra.
 Kvalité
 Långsiktighet, avtalet bygger på att de idéburna organisationerna kan planera sin verksamhet
långsiktigt.
 Öppenhet och insyn, det ömsesidiga förtroendet mellan den offentliga och den ideella sektorn
bygger på viljan till öppenhet.
 Mångfald, i en demokrati har individen rätt att kunna påverka sin vardag. Ett växande utbud
av aktörer presenterar olika lösningar för att bryta ett socialt utanförskap – sitt eget eller någon
annans. Där många idéburna verksamheter får växa, skapas utrymme för innovation.
Alla tre parterna i överenskommelsen har ett gemensamt ansvar för uppföljning och kunskapsspridning
Några kommuner har slutit lokala överenskommelser med de idéburna organisationerna. Ingela tog
även upp några saker som är viktiga att tänka på om man ska skriva lokala avtal.
 Att det finns ett politiskt beslut, hela kommunen med i processen.
 Kartläggning av Idéburna organisationer
 En samlad och representativ idéburen grupp representerar föreningarna
 Bestäm vilka ämnen och frågor som ska diskuteras
 Var tydlig med roller
 Öppenhet och jämbördighet ska prägla samtalen
 En extern rådgivare eller processledare är en fördel
 Viktigt att bestämma tidsramar och att de som representerar de idéburna organisationerna har
mandat att fatta beslut.
För mer information om överenskommelsen se hemsidan http://overenskommelsen.se eller ring
Ingela Bergström 0322-795 97 eller 070-333 65 92
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Ombudsmötet den 29 oktober samlade 45 ombud samt cirka 10 övriga. Utdrag
från kvällen.
Borås Ungdomsråd berättade om sin verksamhet, Maja Karlsson och Rasha Karma.
Kommunfullmäktige tog 2004 beslut om att tillsätta en ungdomssamordnare för att arbeta med
ungdomsfrågor och att försöka få igång ett Ungdomsråd. Ungdomsrådet består i dag av 20 ledamöter,
de representerar högstadie- och gymnasieskolor i kommunen. Det finns även tre lokala ungdomsråd ett
i varje Stadsdel. Ungdomsrådet vill ha in flera ledamöter som representerar Fritidsgårdarna, sa Maja
Arbetet i Ungdomsrådet är indelat i fem olika utskott.
 Kollektivtrafikutskottet
 Jämställdhetsutskottet
 Marknadsförningsutskottet
 Utbildningsutskottet
 Fritidsutskottet
De berättade även att de deltagit i arbetet med Borås vision 2025. Borås blev år 2010 utsedd till årets
ungdomskommun. Ungdomsrådet har väntat länge på att ett Ungdomens hus skall komma till stånd
och nu är det äntligen klart.
Borås Tidning berättade om sin verksamhet och deras prioriteringar, Stefan Eklund
chefredaktör.
Stefan berättade att han arbetat på Borås Tidning i 25 år varav de sista 2 åren som chefredaktör.
Föreningar och föreningarnas verksamhet är viktiga för BT bland annat för att föreningarna arbetar
med integrationsfrågor och demokratifrågor. Det är viktigt för BT att ha en bra dialog med alla
föreningar, sa Stefan.
När det gäller föreningarna möjlighet att bedriva marknadsföring via BT finns följande möjligheter.
 Billiga föreningsannonser 100 – 300 kr
 Kalender på Internet som är gratis
 Försöka komma med i Borås Guiden vad händer i Borås ( fem arrangemang varje dag)
Borås tidning kommer troligen att starta ”Inför” där föreningar kan marknadsföra sina arrangemang.
Detta finns för Mark och Kind redan nu. Årskostnaden för föreningen är 700–800 kr
När ni vill att BT ska skriva artiklar om arrangemang eller föreningen ska ni kontakta nyhetscheferna
Karl Lind eller Hanna Grahn Strömbom. För idrottsföreningar kontakta sportchefen Viktor Petersson.
Stefan fick frågan när man ska ringa och vad BT vill veta.
Hör av er någon vecka innan arrangemanget. Berätta var arrangemanget är, vad händer, varför ska BT
skriva om arrangemanget, kontaktperson och mobilnummer. Skicka gärna E-post så vi har ”papper” på
arrangemanget.
Ni har även möjlighet att skicka in referat från era föreningsarrangemang, sa Stefan. Gun Hallman
påpekade att det ”skärs” mycket i referaten innan det kommer in i BT. Detta beror på att det ibland är
platsbrist som gör att BT måste ”skära” i referaten. Dan Svensson framförde att BT är dåliga på att
skriva om handikappidrott. Tråkigt att höra, sa Stefan här måste vi ha en bättre dialog för att komma till
rätta med detta.
En möjlighet år också att BT gör ett reportage hos en förening som de sedan kan välja att ta in i
tidningen när det finns plats.
Stefan avslutade med att uppmuntra föreningarna att höra av sig till BT och i första hand till
nyhetscheferna och sportchefen.
Förslag till nya bidragsbestämmelser för föreningar, Cecilia Andersson, ordförande i fritidsoch folkhälsonämnden.
Cecilia berättade att hon från den 1 januari 2011 är ordförande i Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Nämndens ansvarsområde är bland annat att ansvara för Idrottsanläggningar, uthyrning av
idrottslokaler, kommunens spår och leder, folkhälsofrågor, Brygghuset (ungdomsgård för ungdomar
16-24 år), tillsyn och tillstånd för alkohol och föreningsstöd.
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Varför förändrar vi föreningsbidragen;
 Förenkla bidragen och höja bidragssummorna
 Ge små föreningar en chans att nå kraven för föreningsbidragen
 Behålla tonåringarna i föreningslivet
 Öka antalet säkra och trygga föreningar
 Använda de resurser som finns tillgängliga från Kommunfullmäktige.
Här kommer några av de förändringar som det nya förslaget innebär;
 Bidragsåldern höjs från 4 år till 6 år
 Kravet på antal medlemmar för att vara bidragsberättigad sänks från 20 till 15.
 Grundbidraget höjs från max 100 kr till max 150 kr (krav att medlemsavgiften är 150 kr
eller mer för att få 150 kr i grundbidrag gäller ungdomsföreningar).
 Max bidraget för lokalbidrag höjs från 300 kr/kvm till 400 kr/kvm gäller
ungdomsföreningar och invandrarföreningar.
 Ersättning för reparationskostnader höjs från 20 kr/kvm till 50 kr/kvm gäller föreningars
egna lokaler.
 Enklare att få verksamhetsbidrag minst 25 medlemmar och minst 150 aktiviteter ger
10 000 kr i verksamhetsbidrag.
 Kraven på antal medlemmar sänks för att få administratörsbidrag och verksamhetsbidrag.
 Bidragen för föreningar som är certifierade som säkra och trygga föreningar höjs
 Grundbidraget till pensionärsföreningar höjs till 60 kr/år för alla medlemmar ( nu är det
60 kr för de första 299 medlemmarna och 35 kr för de övriga)
Vi satsar nu extra resurser på att nå ut med Idrottsskolan i socialt utsatta områden samt i hela
kommunen, sa Cecilia.
Sedan följde en diskussion om barn och ungdomsverksamhet och hur viktigt det är att barn rör sig. Vi
diskuterade även elitsatsningar och tidig specialisering inom barn och ungdomsidrotten.
Cecilia avslutade med att redogöra för en del av de satsningar som pågår just nu, bygge av klubbstuga
och konstgräsplaner åt Kronängs IF, klubbstuga åt Mariedals IK och konstgräsplan på Kransmossen.
Lundbyhallen byggs upp och Daltorpshallen är klar.

Föreningsvecka 2012
Föreningsrådet har, tillsammans med Borås Stad och SISU Idrottsutbildarna, sedan starten varit en del
av arrangemanget ”Föreningsgalan”. Då intresset från föreningarna svalnat en del valdes 2012 ett nytt
alternativ som benämndes ”Föreningsvecka”. Denna vecka bestod av två föreläsningar, som fokuserade
på ekonomi och föreningskunskap och SISU Idrottsutbildarna var ansvariga. Veckan avslutades med en
helkväll på Folkan 15 november med bl.a. föreläsning av Paolo Roberto som berättade om sitt liv ”från
gangster till egen företagare”.
Här delades också ut stipendier till duktiga ledare (se nedan).
Hestra IF, Borås AIK, Borås Brottarklubb, Bergdalens IK, DHR och Sandareds IBK certifierades enligt
Borås Stads koncept Säker och Trygg Förening och tilldelades diplom, flagga och ett ekonomiskt bidrag
som bevis på sitt arbete. Detta är ett viktigt arbete som på sikt skall genomföras av alla fler föreningar.
Vi beslutade under året att höja beloppet på Föreningsrådets Ungdomsledarstipendie från 7 000 kr till 9 000
kr.
Följande olika stipendier delades ut:
Kvinnligt ledarskap
2 500 kr.
Ungdomsledarstipendium
3 000 kr
3 000 kr
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Rotarys Ungdomsledarstipendium

1 000 kr
1 000 kr
1 000 kr
5 000 kr

Nicklas Björklund
Johan Lindberg
Mikael Stallgård
Sia Scilaris

Borås Judoklubb
Borås Judoklubb
Borås Judoklubb
Grekiska Föreningen

SISU Idrottsutbildarnas pris på 25 000 kr att använda till utveckling och utbildning i föreningen gick till
Borås Dansförening.
Idrottssäkerhetsrådet passade under kvällen på att certifiera sex föreningar som Säker och trygg förening.
För första gången delade Borås stad ut ett stipendium till den förenings som jobbat bäst för att främja
integrationen i sin verksamhet under året. Detta första stipendium tilldelades Borås Brottarklubb.
Föreningsrådet hade tillsamman med Fritids- och Folkhälsoförvaltningen utformat ansökan och utsett
stipendiaten.
Medaljen ”Boråsklassikern” delades ut till dem som hade genomfört minst fyra av fem deltävlingar.

Föreningens hemsida.
Under året har vi uppdaterat föreningens hemsida, gå gärna in där och se vad som händer
www.foreningsradetiboras.se. Där finns också vår informationsfolder som kan skrivas ut. Arbetet med
att utveckla hemsidan till att bli en informativ plattform fortsätter.

Ekonomi
Medlemsavgiften för år 2012 har varit 100 kronor. Föreningsrådet har av Fritids- och
folkhälsonämnden sökt verksamhetsbidrag på 10.000 och beviljats 7 000 kronor. Tillgångarna var
20121231 21.500 kr. I övrigt hänvisas till den ekonomiska rapporten.

Övrigt
Representanter till Kommunala Fritidsrådet har varit: Berit Hallqvist, Seija Noppa, Lennart Eliasson
och Anita Zetterman. Suppleanter har varit Rose-Marie Rydén och Rebecca Pandora Friedman. Under
2012 har kommunen inte kallat till några möten i rådet.
Nämndens ordförande Cecilia Andersson informerade och svarade på frågor på Föreningsrådets
ombudsmöte i oktober .
Förvaltningschefen Tommy Jingfors var med på ett av våra styrelsemöten där han svarade på frågor
och informerades om verksamheten. Han påpekade också att Föreningsrådet har en viktig roll att fylla
bland annat för att skapa opinion om hur viktigt föreningslivet är.
Vi har under året svarat på tre remisser.
Miljömål 2013-2016
Vi tillstyrkte och önskade att även föreningslivet skulle erbjudas att ta del i miljöutbildningar som
kommunen riktar till sina anställda med syfte att jobba mera miljöinriktat.
Vision 2025
Vi tillstyrkte och föreslog kompletteringar i textavsnitt där vi tyckte att föreningarna borde vara
omnämnda.
Drogpolitiskt handlingsprogram
Vi tillstyrkte men ville se en del förtydliganden och hade några frågor.
Föreningsrådet är medlem i Föreningen Folkrörelsernas arkiv i Borås.
Styrelsen har informerats och haft möjlighet att yttra sig i arbetet med att ta fram nya bidragsregler
Ordförande har varit med i Kulturkontorets projekt Dialog Forum.
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Föreningsrådet nominerade Borås Stad till årets Föreningsvänligaste kommun 2012 och bland 53
nominerade kommuner tilldelades Borås Stad denna utmärkelse.
Föreningsrådet är medlem i Sveriges Föreningar och har haft besök av Lars Lindgren därifrån
angående projekt att ta fram likabehandlingsplan
Vi har också besvarat en enkät från Sveriges Föreningar angående hur samarbetet och dialogen med
Borås Stad fungerar.
Frågan om avgifter för parkering vid Boråshallen har behandlats och förhoppningsvis kommer det
att leda till en förändring.

Avslutande ord
När den här berättelsen skrivs är det fortfarande kallt och lite snöfläckar dröjer sig kvar. Det mesta
vackra vita som bredde ut sig över alla träd och buskar och skylde över en massa fulhet och skräp är
borta. Att vi aldrig lär oss att det som är översnöat kryper fram så småningom och ger en massa extra
onödigt arbete
Föreningsrådet är din organisation.
Uppdraget är att bevaka din förenings intressen bland annat i förhållandet till Borås Stad. Skall det bli
trovärdigt måste så många som möjligt av de bidragsberättigade föreningarna vara medlemmar i rådet.
För att kunna lägga tryck bakom orden i diskussioner och olika möten med tjänstemän och politiker
måste styrelsen veta med sig att det är på allas uppdrag.
Vi vill därför uppmuntra alla att betala sin medlemsavgift, att alltid skicka något ombud på de två
möten som finns under året.
Vi vill också uppmuntra alla att ta del av de kurser som Borås stad anordnar och som är guld värda för
oss i föreningslivet.
Snart är det höst igen och då vill vi ha in många förslag från er i föreningarna på ledare som ni vill
nominera till något av de stipendier som kan sökas. Det har framförts att föreningar inte vill framhålla
någon ledare särskilt och därför inte nominerat någon. Det är fritt fram för en förening att nominera
flera ledare.
Vi tackar för förtroendet under 2012 när vi nu ställer våra platser till årsmötets förfogande.
Borås 20130326
Berit Hallqvist
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Anita Zetterman
vice ordförande

Seija Noppa
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Lennart Eriksson
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Bo-Lennart Backlund
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Rose-Marie Rydén
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Jonas Andersson
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Göran Edström
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