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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGSRÅDET I BORÅS 2014.
Här är styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2014.

MEDLEMSANTAL
162 föreningar har betalat årsavgiften för år 2014 (165 föreningar var medlemmar 2013).

ÅRSMÖTE DEN 25 MARS
43 röstberättigade ombud och cirka 15 övriga hade samlats. Ordförande för kvällen var Claes Uhlin,
Borås NSF.
Utöver årsmötesförhandlingarna fick vi information om SM-veckan 30 juni till 6 juli av Tommy
Jingfors förvaltningschef på Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Veckan är ett samarrangemang mellan Riksidrottsförbundet, SVT och Borås Stad och förväntas bli
större än någonsin. Han redogjorde för Borås Stads målsättning när det gällde antal idrotter, deltagare,
besökare samt PR för Borås Stad.
Det skulle bli många kringarrangemang under veckan med prova på verksamhet, utställningar,
underhållning och föreläsningar via SISU med bland andra Mats Trondman och Jim Turesson.
Tommy avslutade med att uppmana mötesdeltagarna att anmäla sig som volontärer vid SM-veckan.
Vi fick också veta att Sjuhäradshallen skulle byggas om till en idrottshall för gymnastik samt en
idrottshall för framförallt personer med funktionsnedsättningar. IF Elfsborg kommer att bygga tak över
fotbollsplanen Borås Arena 2 och flytta sin verksamhet dit.
Jannis Tsilfoglou och Dzenan Ganic från Arbetslivsförvaltningen, som har huvudansvaret för Borås
Stads integrationsarbete, gav oss information om integrationsarbetet och hur det påverkar
föreningslivet.
Riktlinjerna för ett integrerat samhälle fastställdes i Kommunfullmäktige 2002 och reviderades 2011.
Det nuvarande programmet gäller till och med 2014.
Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och varje enskild förvaltning/
kommunalt bolag ansvarar sedan för att arbetet genomförs. De ideella organisationerna är en viktig
resurs i integrationsarbetet.
Utgångspunkterna i programmet är tillgång till bra bostäder, god utbildning, möjligheter till arbete,
trygghet, delaktighet och demokrati.
Målgruppen är 1:a och 2:a generationens invandrare. (1:a innebär personer som är födda utomlands och
2:a de som är födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands). 27 869 personer är 1:a och 2:a
generationens invandrare, vilket utgör 26,3 % av Borås invånare.
Några aktuella områden som arbetas med är Utbildningsspåret, Mångfaldsinformation till kommunala
nämnder, förvaltningar, kommunala bolag och skolor.
Modersmålsstödjare, invandrarservice och mötesplatser, romsk inkludering, integrationsråd är andra
områden.
De vill också skapa Medborgardialogmöten med alla invandrarföreningar samt ideella organisationer.
De avslutade med att uppmana alla att höra av sig till dem som har frågor eller synpunkter
Borås Stads vision 2025 - Hur påverkar det föreningslivet?
Annika Klemming och Ingegerd Eriksson, Stadskansliet berättade att Vision 2025 är Borås Stads
starkaste styrinstrument. Alla beslut som tas av Borås Stad ska tas i visionens anda. Visionen antogs
efter att ha varit ute på remiss och efter att allmänheten fått komma med synpunkter. Det kan tyckas att
visionen är lite ”flummig” men meningen med visionen är ett drömsamhälle att sträva efter.
De områden som berör föreningarna mest är människors möte i Borås och att vi tar gemensamt ansvar
för barn och unga. Som exempel nämndes ISTK Center på Hässleholmen som ordnat så att barnen
med hjälp av volontärer från Rädda Barnen får hjälp med att göra sina läxor.
Hela visionen Borås 2025 vilar på en grund av hållbar utveckling. Det betyder att man alltid ska ta
hänsyn till miljön, ekonomin och de mänskliga, sociala frågorna.
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Vi fick också information om Lokala utvecklingsmedel.
Det finns möjlighet för föreningar att söka bidrag för lokal utveckling. Det totala bidragsbeloppet är 2
miljoner kronor per år. Bidraget är till för att föreningar gemensamt ska bidra till lokal utveckling. Det
finns två ansökningstillfällen - februari och september.
De informerade även om planerna på ett Föreningarnas hus vid Simonsland dit de föreningar som
idag är på Spinnaren (föreningar för funktionsnedsatta) och på Sparregatan (pensionärsföreningar) ska
flytta. Det kommer även att bli en del kommunal verksamhet i huset. Detta är ett exempel på arbetet
med visionen 2025 - människors möte i Borås.
Vid årsmötets avslutning avtackades Lars Kronqvist efter nästan 10 år i styrelsen.

OMBUDSMÖTET PÅ BRYGGHUSET DEN 14 OKTOBER
Då samlades 28 ombud samt cirka 5 övriga.
Dan Larsson som är anställd på Brygghuset presenterade verksamheten. Brygghuset tillhör Borås Stads
Fritid- och folkhälsoförvaltning. Där finns det personal som kan hjälpa föreningar och privatpersoner att ha
aktiviteter och låna större och minder lokaler gratis på Brygghuset. Det finns också ett café och alla
föreningar är välkomna dit för att ha sina möten där.
Information om utbildningsmaterialet ”Trygga möten”
Det används bland annat av scoutföreningar och Mikael Nilsson, verksamhetsutvecklare Equmenia
Västra Götalandsregionen gav oss en inblick.
Utbildningen Trygga Möten som är en webbaserad utbildning, är en obligatorisk kurs för alla
ungdomsledarna i Equmenia.
Den finns också i en version som riktar sig till ledare i allmänhet.
En av utgångspunkterna i utbildningen är FN:s barnkonvention som anger barnens rättigheter där 2 §,
3 §, 6 §, 12 § är punkter som behandlas i utbildningen.
Mikael beskrev fyra olika typer av övergrepp- Fysisk misshandel, Vanvård/försummelse, Psykiska
övergrepp, Sexuella övergrepp
Viktigt att tänka på att det är den som upplevt sig bli kränkt som avgör om det är en kränkning.
Hur man kan förebygga kränkningar och övergrepp beskrevs i några viktiga punkter:

Skapa ett öppet klimat och en trygg miljö i föreningen

Bygg upp barns och ungdomars självförtroende

Finns till för varandra

Respektera alla - favorisera inte

Sätt gränser på ett vänligt sätt
Det är viktigt att ledarna pratar med varandra om vilka regler och rutiner som gäller till exempel när
man åker på läger, träningar mm.
Om det ändå sker övergrepp så gäller:

Barnens bästa i första rummet

Misstanke mot ledare – ledare tas ur verksamheten

Vilka ska få veta? (svår fråga) ledargruppen, styrelsen och föräldrarna.

Anmälan om övergrepp görs till socialförvaltningen enligt socialtjänstlagen § 14
Mikael avslutade med att uppmana alla att gå kursen som finns på www.tryggamoten.se.
Behöver vi i föreningslivet förhålla oss till hur tobak, alkohol och andra droger används?
Per Blank, utvecklingsledare på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, berättade att han jobbat med dessa
frågor sedan 70-talet. Föreningslivet har historiskt sett arbetat med detta och det var nykterhetsrörelsen,
frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen som drev fram folkomröstningen 1922 om förbud mot
alkoholförsäljning. Det blev inget förbud men det var mycket jämnt vi röstningen.
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Rökningen har minskat mycket sedan 1980-talet - bland män från 38 % till 15 % och bland kvinnor
från 29 % till 13 %. Detta beror på att vi är välinformerade om rökningens skadeverkningar samt att
det har införts restriktioner med rökförbud på många platser. Utvecklingen fortsätter och bland andra
läkarförbundets mål är ett rökfritt Sverige 2025.
Narkotika - Det finns tre olika former av cannabis: Hasch som kan liknas vid kåda, Marijuana som
består av växtdelar och SPICE som framställs syntetiskt.
Ungefär 2 % av ungdomarna använder cannabis mer regelbundet. Det har varit ganska konstant under
de senaste åren. Ungdomar som använder det blir apatiska, mindre effektiva och får dålig
tidsuppfattning. Det finns en liten grupp i samhället som vill legalisera bruket av cannabis.
Alkohol – man kan se en kraftig minskning av bruket bland de yngre. Idag är hälften av eleverna i åk 9
nykterister. Det kan kopplas samman med medvetna föräldrar som har en klar uppfattning och dialog
med sina barn. Barn/ungdomar har fått andra fritidsvanor, det är ett senare vuxenblivande och
restriktioner har fungerat allt bättre.
Per pekade på föreningslivets stora betydelse som normbärare och den struktur i samhället som bär vår
demokrati. De är glädjande att problemet minskat men många har fortfarande svårigheter och mycket
våld och annat beror på droger.
Därför är det viktigt att frågor om alkohol och droger lyfts i föreningen Ska alla kunna delta i alla våra
aktiviteter? Ungdomar – som inte ska dricka, vuxna som inte kan dricka. Vad vill vår förening stå för?
Image, varumärke, rykten, olycksrisker i vid bemärkelse.
På www.alkoholprofilen.se kan man gå in och svara på frågor om sin alkoholkonsumtion.

FÖRENINGSGALAN 2014
Föreningsrådet har, tillsammans med Borås Stad och SISU Idrottsutbildarna, sedan starten 2009 varit
en del av arrangemanget ”Föreningsgalan”. Den var för andra året förlagd till Brygghuset. Det var
mingel och mat, musikunderhållning, information om Brygghuset och med representanter från
Ungdomsrådet som värdar för kvällen. Under kvällen delades stipendier ut till engagerade ledare och
föreningar.
Vårt Ungdomsledarstipendium gick till Marie Andersson Equmenia Fristad 5000 kr, Jacob Landegren
Borås Konståkningsklubb 2 000 kr, Jens Lindroth Sjömarkens IF 1 000 kr och Claes Göran Svantesson
Sjömarkens IF också 1 000 kr.
Idrottsfrämjandets pris för Kvinnligt ledarskap delades ut till Yohanna Araya KFUM Basket 2 500 kr
Rotarys Ungdomsledarstipendium fick Klas Jansson Fristads GOIF 7 500 kr
SISU Idrottsutbildarnas pris på 25 000 kr för utveckling och utbildning gick till Borås Fältrittklubb
För tredje 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 IF Norrby. 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.
Äspereds IF, Kronängs IF, Sjömarkens IF, Sandhults Sportklubb, Kyrkornas Flyktingrådgivning,
Hedareds BK, Naturskyddsföreningen Fristad-Gingri Rödakorskrets och Equmenia Toarp 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 allt 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 årsVerksamhetsberättelse 2014 för Föreningsrådet 2015 03 24
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och ombudsmöten. Där finns också många bra länkar för föreningslivet. Synpunkter på sidan tar vi
gärna emot.

EKONOMI
Medlemsavgiften för år 2014 har varit 100 kronor. Föreningsrådet har av Fritids- och
folkhälsonämnden sökt verksamhetsbidrag på 20000 kr. och beviljats 7 000 kr.
Årets resultat var +1000 kr och tillgångarna 20141231 cirka 20.000 kr. I övrigt hänvisas till den
ekonomiska rapporten.

STYRELSEN
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden och bestått av:
Berith Hallqvist
Ordförande
equmenia i Fristad
Anita Zetterman
Vice ordförande
Mariedals IK
Seija Noppa
Kassör
Kultur 75
Lennart Eliasson
Hässleholmens Intresseförening
Dan Svensson
Borås HBK
Bo-Lennart Bäcklund
St. Örjans Scoutkår
Rebecca Pandora Friedman
Makedoniska Föreningen
Rose-Marie Rydén
DGF Flugan
Ulf Karlsson
Borås Badminton
Suppleanter
Gunnel Engström
Borås Diabetesförening
Kent Jogeland
IK Ymer
Styrelsens AU
Har bestått av Ordförande, vice ordförande och kassör.
Revisorer har varit:
Rune Johansson från Borås Minigolfklubb och Lars-Gunnar Karlander från KFUM/K Borås Scoutkår
Valberedning har bestått av:
Ulf Karlsson från Borås Badminton, Dan Svensson Borås HBK, Mahde Shawane Hässleholmens
Intresseförening och Tage Karlsson HRF Borås
Rätt att teckna föreningsrådet.
Firmatecknare har varit Berit Hallqvist, ordförande och Seija Noppa, kassör.

ÖVRIGT
Representanter till Kommunala Fritidsrådet har varit: Berit Hallqvist, Seija Noppa, Lennart Eliasson
och Anita Zetterman. Suppleanter har varit Ulf Karlsson och Rebecca Pandora Friedman. Under 2014
har kommunen inte kallat till några möten i rådet.
Föreningsrådet är medlem i Föreningen Folkrörelsernas arkiv i Borås.
Föreningsrådet är medlem i Sveriges Föreningar som är en riksorganisationen för Föreningsråd i
Sverige. Vid deras årsmöte i Stockholm på Ersta Sköndal 28-29 mars deltog Berit Hallqvist och BoLennart Bäcklund
Eftersom vi tycker att politiker och tjänstemän har för dålig vetskap om att Föreningsrådet finns som
samarbetspartner skickade vi i augusti ut ett Brev till alla nämnder/förvaltningar där vi presenterade
oss och bad om synpunkter. Vi har fått tre svar.
I november gjorde 5 ur styrelsen ett Studiebesök hos Föreningsrådet i Örebro.
Föreningen har funnits i många år men skrev 2010 ett nytt avtal med sin kommun. De samarbetar
utifrån den ”Överenskommelse” som finns och har regelbundna träffar med sina politiker. De är inte
knutna till någon specifik förvaltning. De har stipendier till ledare och föreningar, de är värdar för
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vänortsmöten. De är initiativtagare till ”Föreningarnas Hus” som är ganska nystartat. De ordnar
infocafé, sopplunch mm. Fiket i huset drivs som ett arbetsmarknadsprojekt.
Vi har svarat på en enkät angående behov av Resurscentrum i Sjuhärad för föreningar.
Vi har tagit del av välfärdsbokslutet som görs i Borås vartannat år. Det beskriver bland annat hur
ungdomars föreningsvanor ser ut och att många, särskilt tjejer, avslutar sitt engagemang i
gymnasieåldern. Genomgången gav mycket att fundera över.
Vi har också informerat oss om fadderverksamhet och bestämt att ta upp detta vid årsmötet 2015 så
att föreningar kan se om och hur de kan bidra.
Vi har vidarebefordrat en remiss om barnfattigdom ut till alla föreningar för att ge möjlighet att svara.
Föreningsrådet har svarat på den utifrån sin samverkanfunktion.

TILL SIST…..
Under förra året diskuterades förändrade bidragsregler som skulle träda i kraft 1:a jan 2015. I korthet
går de ut på att grundbidraget höjs till 150 kr/bidragsberättigad medlem. Administratörsbidraget
försvinner och ersätts med verksamhetsbidrag med nio olika nivåer där det lägsta beloppet är 10 000 kr
och det högsta 250 000 kr.
Lokalbidrag för pensionärsföreningar som har kontorslokaler i det kommungemensamma huset
”Träffpunkten” införs. Bidragsbeloppen för ungdomspolitiska föreningar justeras.
Vi har inte uppfattat att de nya reglerna är till någon nackdel för våra föreningar,
Ännu så länge finns ingen lokal Överenskommelse mellan Borås Stad och ideella aktörer. Däremot
finns det ett avtal på Regionnivå.
Sociala omsorgsförvaltningen fick först uppdraget men nu har det lämnats till Fritid- och folkhälsa så vi
ser fram mot samverkan och kommer att vidarebefordra all information vi får.
Borås stad satsar på en genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten med olika arbetsgrupper. För
oss är det av intresse hur människors tillgång till deras fritid blir tillgodosedd oavsett svårigheter med
funktion eller ekonomi. Hör gärna av er om ni har förslag till förbättringar som vi kan vidarebefordra.
Nu kommer ett nytt år och vi tackar för förtroendet under 2014 och ställer våra platser till årsmötets
förfogande.
Borås 20140324
Berit Hallqvist
ordförande

Anita Zetterman
vice ordförande

Seija Noppa
kassör

Dan Svensson
ledamot

Lennart Eliasson
ledamot

Bo-Lennart Backlund
ledamot

Rose-Marie Rydén
ledamot

Ulf Karlsson
ledamot

Rebecka Pandora Friedman
ledamot
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