VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2013.
Styrelsen för Föreningsrådet i Borås får härmed överlämna verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
2013:
STYRELSENS LEDAMÖTER
Berith Hallqvist
Ordförande
Anita Zetterman
Vice ordförande
Seija Noppa
Kassör
Lennart Eriksson
Lars Kronqvist
Bo-Lennart Bäcklund
Rebecca Pandora Friedman
Rose-Marie Rydén
Göran Edström
Suppleanter
Lennart Eliasson
Ulf Karlsson
Styrelsens AU
Ordförande
Kassör
Vice ordförande
Ledamot

SMU Fristad
Mariedals IK
Kultur 75
DHR Borås
IOGT-NTO Borås
St.Örjans Scoutkår
Makedoniska Föreningen
DGF Flugan
Kronängs IF
Hässleholmens Intresseförening
Borås Badminton
Berit Hallqvist
Seija Noppa
Anita Zetterman
Göran Edström

Revisorer
Rune Johansson
Lars-Gunnar Karlander

Borås Minigolfklubb
KFUM/K Borås Scoutkår

Valberedning
Ulf Karlsson
Dan Svensson
Mahde Shawane

Borås Badminton
Borås HBK
Hässleholmens Intresseförening

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

Medlemsantal
171 föreningar har betalat årsavgiften för år 2013 (145 föreningar var medlemmar 2012). Det är
glädjande att se att antalet medlemsföreningar ökat

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden.
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Årsmöte den 26 mars samlade 48 röstberättigade ombud samt cirka 15 övriga.
Utdrag från kvällen:
Information från Fritids- och folkhälsoförvaltningens chef Tommy Jingfors.
Han berättade att förvaltningen under 2012 gjort sex utredningar, bland annat för att ge bra
beslutsunderlag till politikerna.

Hallutredning

Utredning av föreningsbidragen

Konstgräsutredning

Simhallsutredning

Utredning av näridrottsplatser och badplatser

Isbanor
Det pågår en förstudie för att göra Boråshallen till en tillgänglig och modern arena samt med att få fram
en stor idrottshall som är anpassad för gymnastik.
Nya föreningsbidrag gäller från 1 januari 2013, här följer några av de större förändringarna:

Bidragsåldern är ändrad till 6-20 år (tidigare 4-20 år). Detta för att bland annat motverka för
tidig specialisering.

Lokalbidraget höjs till max 400 kr/kvm (tidigare max 300 kr/kvm).

Vi gör en satsning på att alla föreningar ska certifiera sig som säkra och trygga föreningar,
bidragen för de föreningar som certifierar sig har höjts. Vi ställer även krav på att föreningar
som äger sina klubblokaler ska vara certifierade senast 2015.

Pensionärsföreningar och invandrarföreningar får ökade bidrag.
Borås stad kommer under de närmaste åren tillsammans med föreningar att arrangera flera stora
tävlingar. Friidrotts-SM på Ryavallen kommer att äga rum den 28 augusti – 1 september 2013, med IK
Ymer som arrangör.
SM-veckan 2014 kommer att vara i Borås den 30 juni – 6 juli, vi räknar med 20-30 olika idrotter
kommer att ha sina SM-tävlingar under denna vecka.
O-ringen 2015 kommer att vara i Borås 19 juli – 24 juli. Vi räknar med cirka 20 000 tävlande och
ungefär lika många anhöriga kommer till Borås under arrangemanget. Det är 17 orienteringsföreningar
som ansvarar för tävlingarna. Det kommer att bli svårt att hitta logi för alla som kommer till Borås
denna vecka, så passa på att hyra ut ert hus eller lägenhet tipsade Tommy.
Under 2013 kommer Fritids- och folkhälsoförvaltningen bland annat att satsa på följande områden.

Besöka minst 40 föreningar

Göra uppföljning av förändringen av bidragsreglerna

Samverka med sociala omsorgsförvaltningen, för att ge stöd till socialt utsatta människor

Skriva skötselavtal med föreningar som utnyttjar kommunala anläggningar.

Se till att föreningar som anordnar arrangemang får den hjälp de behöver av förvaltningen.
Vi söker nu volontärer som kan hjälpa föreningar vid stora arrangemang.
De som anmäler sig kommer att få utbildning 2-3 kvällar, ibland annat värdskap och säkerhet. Det är
Ulrica Lindstedt Svensson på Fritids- och folkhälsoförvaltningen som ansvarar för och samordnar
volontärs verksamhet. Har du frågor om volontärs verksamhet eller vill bli volontär kan du kontakta
Ulrika tfn. 35 70 49.
Information om föreningarnas möjligheter att få hjälp att anordna sommarjobb för ungdomar,
Anders Lindstam Ungdomssamordnare.
Anders berättade om samverkan kring feriejobb för gymnasieungdomar mellan 16-20. Målsättningen är
att varje Stadsdel ska ta fram 275 sommarjobb 2013. Sommaren 2012 var det 175 sommarjobb per
Stadsdel, med det var vi bäst i Sverige, sa Anders.
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En del i detta är att Borås Stad samverkar med AB bostäder och föreningslivet för att få fram
sommarjobb. Här kan ungdomar jobba bland annat som ledare i parklek, fotbollsskola eller
vaktmästarsysslor.
De områden som hittills deltagit är Hässleholmen, Norrby och Sjöbo men målsättningen är att starta
upp med liknande modeller i alla stadsdelar.

Ombudsmötet den 21 oktober
27 ombud samt cirka 10 övriga. Utdrag från kvällen.
Hur planeras stora arrangemang samt den sociala ekonomin runt arrangemangen?
Information om IOGT-NTO: s stora kongress 2013, Håkan Eriksson.
Håkan berättade att det var fyra olika kongresser mellan den 25-30 juni 2013. Totalt var det 1 200
deltagare i Borås varav 500 ungdomar. 350 ungdomar bodde på Sven Erikssonsskolan.
Här kommer några råd och tips från Håkan;

Börja planeringen i god tid, vi började 3 år innan.

Skapa en ledningsgrupp

Arbeta i små arbetsgrupper

Ha en tidsplan och avstämningsmöten

Viktigt att alla känner delaktighet och får information.

Var inte rädd för att delegera uppgifter

Anordna värdskapsutbildningar

Ta fram en grafisk profil/logga tidigt i processen.
De Organiserade sin ledningsgrupp enligt följande där varje person hade sitt ansvarsområde:
Ordförande, Ekonomi, Inköp/avtal, Press och propaganda, Program och aktivitetsinfomation,
Mötesbyrå, anmälan och logi, Ljus och ljud
Sedan hade vi många arbetsgrupper bland annat för barnpassning, transporter, sjukvård,
vaktmästeri/säkerhet, mat och sjukvård, sa Håkan.
Här kommer några tips från Håkan;

Kontakt Borås Stad tidigt för stöd från representationskommittén med till exempel
välkomstmiddag och vepor på Kungsleden som informerar om arrangemanget.

Boka boende och lokaler tidigt, gör preliminära bokningar

Planera samarrangemang med till exempel ”sommartorsdagarna”

Upprätta krisplan.
Alla deltagare hade ett ”band” runt armen så att det lätt gick att se vilka som var behöriga till
arrangemangen.
Håkan avslutade med att säga att bra planering och framförhållning är viktigt för ett lyckat
arrangemang. Den som vill ta del av deras krisplan kan ta kontakt med honom.
Information om Mariedal Cup, Anita Zetterman.
Anita började med att säga att det Håkan sagt har mycket gemensamt md planeringen av deras
arrangemang.
Mariedal Cup har funnits sedan 1978 och är en fotbollsturnering inomhus för juniorlag. Det var Frank
Gustavsson som kom med idén. Han inspirerades av bandyturneringen i Ljusdal som pågick dygnet
runt. Det blev succé redan första året och det kom 192 lag och 19 000 besökare.
Anita påpekade att det är viktigt att man har en uppdaterad krisplan så att alla vet hur de ska agera om
det händer någon olycka. De har använt sin krisplan en gång och det var 1998 i samband med
”discotekbranden” på Hisingen.
Flest segar i Mariedal Cup har IFK Göteborg med 6 stycken därefter IF Elfsborg som har 4 segrar.
Under de senaste åren har antalet lag i Mariedal Cup minskat och det hänger ihop med att antalet
juniorlag i Sverige har minskat. Dock är publikintresset för tävlingen fortfarande mycket stort.
Verksamhetsberättelse 2013 för Föreningsrådet 2014 03 11

Sidan 3 av 6

Borås finska förening informerar om sin historia och nuvarande verksamhet, MargitTennedal.
Föreningen bildades 1953 av några ungdomar som träffades i Algots källare.
När föreningen den 29 september hade sitt jubileum var en av grundarna av föreningen med. Han var
16 år när han var med på mötet i Algots källare.
1950-talet var det mest idrottsaktiviteter framför allt skidor och friidrott. På 1960-talet startade
gymnastik för kvinnor och dans. Detta är verksamhet som finns kvar. Då startade föreningen också
datakurser, egen radio, tidning och lokal-TV. 1962 bygge de en bastu vid Transåssjön som ända tills den
brann ner under 1990-talet var en viktig mötesplats för medlemmarna i finska föreningen.
På 1970-talet hade föreningen 1 000 medlemmar och 50 olika verksamheter. De hade en omsättning på
720 tkr vilket var mycket pengar för en förening på den tiden.
1980-talet – då bedrev föreningen verksamhet för 10 idrotter och var en av Borås största
ungdomsföreningar.
1990-talet - verksamheten minskade. Många ungdomar börjar idrotta i ”vanliga” idrottsföreningar.
2000-talet - nu har föreningen startat barnverksamhet. Stora verksamheter idag är bingo, matlagning,
gymnastik, sumba och karaoke.
Föreningen upplever nu en uppgång i verksamheten bland annat för att Borås Stad är finskt
förvaltningsområde vilket gör att föreningen fått lite extra stöd. Margit avslutade med att påpeka att
hon ser positivt på föreningens framtid.
Redovisning av Borås Stads välfärdsbokslut, Kristina Nyberg Smahel
Välfärdsbokslutet har gjorts varje år sedan 2001, vilket gör att vi har en bra statistik för att kunna
jämföra och se olika trender. Vi gör jämförelser mellan kön, åldrar och bostadsområden, sa Kristina.
Välfärdsbokslutet är ett styr och uppföljnings instrument som:
 Ger underlag för att prioritera
 Fokuserar på jämställd hälsa
 Gör det lätt att följa upp och se trender
Enkäter delas ut till alla elever i årskurs 8 och i årskurs 1 på gymnasiet.
Vi fick information om att enkäten till eleverna i årskurs 8 besvarades av 90 % av eleverna.
Här kommer lite information om vad eleverna i årskurs 8 svarade;
Elever som är medlemmar i någon förening har ökat något från förra året. Flest elever som är
medlemmar i någon förening har Fristad 77 % och minst i Trandared 56 %.
När det gäller elever som röker är trenden att det är fler elever som inte röker.
Kristina avslutade med att säga att för mer information om välfärdsbokslutet kan du läsa hela bokslutet
på www.boras.se/folkhalsa.

Föreningsvecka 2013
Föreningsrådet har, tillsammans med Borås Stad och SISU Idrottsutbildarna, sedan starten varit en del
av arrangemanget ”Föreningsgalan”. Denna vecka bestod av två föreläsningar, som fokuserade på
ekonomi och föreningskunskap och SISU Idrottsutbildarna var ansvariga. Veckan avslutades med en
helkväll på Brygghuset med mingel och mat och information från Brygghuset och ungdomsrådet. Vi
tog också del av ett bildspel om idrottsliga prestationer under åren.
Då delades också följande stipendier ut till engagerade ledare (se nedan).
Vårt Ungdomsledarstipendium 3 000 kr
3 000 kr
1 000 kr
1 000 kr
1 000 kr
Rotarys Ungdomsledar7 5000 kr
stipendium

Fredrik Ardenius
Shamil Gsanguseynov
Magnus Herbertsson
Stefan Carlsson
Peter Karlsson
Sofia Blom

Dalsjöfors Scoutkår
Hässlehus IK
Borås Golfklubb
Borås Golfklubb
Borås Golfklubb
DGF Flugan

SISU Idrottsutbildarnas pris på 25 000 kr för utveckling och utbildning gick till Borås Basket.
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För andra gången delade Borås stad ut ett stipendium till den förenings som jobbat bäst för att främja
integrationen i sin verksamhet under året. Detta stipendium tilldelades Borås AIK. Föreningsrådet hade
tillsamman med Fritids- och Folkhälsoförvaltningen utformat ansökan och utsett stipendiaten. Priset var på
25 000 kr och pengarna ska användas till fortsatt arbete med integration.
SK 70 Sandared, Rädda Barnen Borås, Hjärt- och lungsjukas förening, Borås Karateklubb och Borås
Rödakors krets certifierades enligt Borås Stads koncept Säker och Trygg Förening och tilldelades
diplom, flagga och ett ekonomiskt bidrag som bevis på sitt arbete. Detta viktiga arbete skall på sikt
genomföras av alla fler föreningar.
Medaljen ”Boråsklassikern” delades ut till dem som hade genomfört minst fyra av fem deltävlingar.

Föreningens hemsida.
Vi uppdaterar föreningens hemsida då och då. Gå gärna in på den och se vad som händer
www.foreningsradetiboras.se. Där finns vår informationsfolder som kan skrivas ut och bilder från våra
års- och ombudsmöten. Där finns också många bra länkar för föreningslivet. Synpunkre på sidan tar vi
gärna emot.

Ekonomi
Medlemsavgiften för år 2013 har varit 100 kronor. Föreningsrådet har av Fritids- och
folkhälsonämnden sökt verksamhetsbidrag på 10.000 kr. och beviljats 7 000 kr. Tillgångarna var
2013-12-31 cirka 17 000 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 Lars Kronquist och Rebecca Pandora Friedman. Under
2013 har kommunen inte kallat till några möten i rådet.
Vi har under året svarat på en remiss.
Motion låt krogarna ha öppet senare, Joakim Malmberg
Vi valde att avstå från att på denna remiss.
Föreningsrådet är medlem i Föreningen Folkrörelsernas arkiv i Borås. Pandora representerade
föreningen vid deras årsmöte den 3 april
Föreningen har under året köpt in en Roll-Up för att använda som marknadsföring av föreningen vid
olika arrangemang.
Föreningsrådet nominerade Borås Stad till årets Föreningsvänligaste kommun 2012 och bland 53
nominerade kommuner tilldelades Borås Stad denna utmärkelse.
Priset delades ut i samband med IF Elfsborgs match mot Djurgården den 22 april. Från Föreningsrådet
deltog Lars Kronquist.
Föreningsrådet är medlem i Sveriges Föreningar som är riksorganisationen för Föreningsråd i
Sverige. Vid deras årsmöte i Stockholm på Ersta Sköndal den 15-16 mars deltog Berit Hallqvist och fick
bland annat information om hur andra föreningsråd arbetar.
Diskussioner har förts med fritids- och folkhälsoförvaltningens ordförande om hur vi kan ha en dialog
med politikerna
Frågan om avgifter för parkering vid Boråshallen har behandlats och förhoppningsvis kommer det
att leda till en förändring.
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