VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2011.
Styrelsen för Föreningsrådet i Borås får härmed överlämna verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
2011:
STYRELSENS LEDAMÖTER har bestått av
Berith Hallqvist
Ordförande
Anita Zetterman
Vice ordförande
Seija Noppa
Kassör
Gun Hallman
Lennart Eriksson
Lars Kronqvist
Bo-Lennart Bäcklund
Rebecca Pandora Friedman
Rose-Marie Rydén
Jonas Andersson

SMU Fristad
Mariedals IK
Kultur 75
HSO i Borås
DHR Borås
IOGT-NTO
St.Örjans Scoutkår
Makedoniska Föreningen
DGF Flugan
Studentkåren

Suppleanter
Göran Edström
Marja Lindstedt
Lennart Eliasson
Azad Sulimani

Kronängs IF
PRO Tullen-Byttorp
Hässleholmens Intresseförening
Kurdiska Unionen i Borås

Styrelsens AU
Ordförande
Kassör
Vice ordförande
Ledamot

Berit Hallqvist
Seija Noppa
Anita Zetterman
Jonas Andersson

Revisorer
Olle Blom
Rune Johansson
Lars-Gunnar Karlander

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

Valberedning
Ulf Karlsson
Bozana Jonsson
Mahde Shawane

Borås Badminton
Klubb Polonia
Hässleholmens Intresseförening

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.
VERKSAMHET UNDER ÅRET

Medlemsantal
173 föreningar hade betalat årsavgiften för år 2011 (174 föreningar var medlemmar 2010).
Vi kan med glädje konstatera att de flesta bidragsberättigade föreningar är med i Föreningsrådet.
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Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden.

Årsmöte den 29 mars samlade 46 röstberättigade ombud samt cirka 20 övriga. Utdrag från
kvällen:
Framtidens föreningsstöd och satsningar på fritidsanläggningar, CeciliaAndersson, ordförande
i Fritids- och folkhälsonämnden.
Cecilia började med att berätta att hon är född och uppvuxen i Ljungsarp. Hon beskrev att om det
skulle hända något i samhället så var det de olika föreningarna som fick ta tag i det som skulle göras. På
det viset förstod hon tidigt föreningarnas betydelses för samhället.
Hon redogjorde sedan för förvaltningens visioner och mål;







Vision
”Erbjuda alla medborgare möjlighet till en hälsofrämjande livsstil”

Affärsidé
”erbjuda ett brett utbud av föreningsaktiviteter till samtliga medborgare”
”Erbjuda möjlighet till upplevelser, motion och spontanidrott för alla åldrar”
”Erbjuda en trygg, hälsofrämjande, alkoholmedveten och drogfri miljö att leva och växa i”
”Erbjuda anläggningar och verksamhet som stimulerar till bad, upplevelser och simkunnighet”

Övergripande mål
”Medborgare i Borås skall uppleva att de lever i en trygg stad med många möjligheter till
friskvård, upplevelser och hälsofrämjande aktiviteter”.

Den nya organisationen för Fritids- och folkhälsoförvaltningen







Här följer en kort redogörelse om de förändringar för nämnden som gäller från
1 januari 2011;
Fastigheterna ”går över” till lokalförsörjningsförvaltningen utom Borås Arena området
Verksamhetsdriften t. ex ansvar för snöröjning, skötsel av fotbollsplaner ligger kvar hos
fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har fått ansvaret för frågan om tillstånd och tillsyn av
alkohol från Socialkontoret
Bidrag till sociala föreningar och fördelning av bidrag från fonder har Fritids- och
folkhälsoförvaltningen fått från Socialkontoret
Nytt ansvarsområde är Ungdomens Hus
Ansvar för Asklandabadet, Viskaforsbadet, Fristadshallen och Äsperedshallen är också nya
ansvarsområden för Fritids och folkhälsoförvaltningen.

Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag enligt Borås Stads budget.

Cecilia informerade därefter om några av de uppdrag nämnden har fått att arbeta med under
2011.






Stödja och hjälpa föreningar med drogförebyggande arbete
Arbeta med att förebygga den sociala utsattheten genom ökat samarbete med föreningslivet
Utveckla Idrottsskolan
Utreda möjligheten till ”pröva på verksamheten” riktat till tonåringar
Arbeta för jämställd fördelning av bidrag och halltider mellan pojkar och flickor

Framtida utmaningar och uppdrag. Cecilia beskrev sedan några av de utmaningar och
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uppdrag som nämnden har.







Arbeta för att fler föreningar blir certifierade som säkra och trygga förening.
Minska risken med för tidig specialisering på någon speciell idrott.
Bygga fler konstgräsplaner.
Arbeta för ökad integration.
Utveckla föreningsgalan.
Vända på utvecklingen med det minskande antalet föreningsaktiva ungdomar.

Cecilia avslutade med att säga att hon gärna vill höra föreningars åsikter och synpunkter, både efter
mötet och via e-mail. cecilia.andersson@centerpartiet.se

Ombudsmötet den 26 oktober samlade 30 ombud samt cirka 10 övriga.
Tommy Jingfors ny chef för Fritids- och folkhälsförvaltningen presenterade sig.
Tommy berättade att han har arbetat som förvaltningschef i Borås i en månad. Han har sedan
många år arbetat i Säffle och Åmåls kommuner, varav de sista 19 åren som förvaltningschef. Han är
gift och har 6 barn som är i åldern 16-24 år, så det har blivit mycket körande av ungdomar till olika
träningar och matcher de senaste åren. Tommy har ett förflutet som aktiv och ledare i fotboll,
bandy, tennis samt Friluftsfrämjandet.
Sedan gjorde han en reflektion efter 1 månad i Borås där han bland annat lyfte fram följande:









39 miljoner i kontantstöd – bland de 10 ”bästa” i landet
Stor bredd spetsat med elitidrott.
Idrottsskola med 600 aktiva 7-10 år
Säker och trygg förening – certifiering
Boråsklassikern
Härliga anläggningar att idka verksamhet i!
Starkt politiskt intresse och engagerade medarbetare.
Föreningsråd.

Föreningslivet i Borås om fem år!

Tommys visioner om hur det ser ut i Borås om fem år:
 Idrottsstaden Borås som alla talar om, här finns ett utbud som saknar motstycke i landet
 Alla barn och ungdomar är regelbundet aktiva, gärna i någon förening.
 Antalet aktiva utövare inom åldersgruppen 17-20 år har ökat med 25 %
 Idrottsskolan når 60 % av alla barn!
 Antalet certifierade (säkra och trygga) föreningar har ökat med 100 %
 Spontanidrotten har ökat och föreningarna har anpassat sin verksamhet
 Föreningslivet tar ökat ansvar för sina anläggningar genom föreningsdrift
 Fler anläggningar som är anpassade till föreningslivets behov.
 Föreningsrådet har samlat alla föreningar och är en stark röst i ”etern”.

Hur når vi dit ?




En politisk övertygelse om att föreningslivet är en hörnpelare i samhällsbygget.
Ett föreningsliv som är välkomnande, nyfiket och inför rörelser i samhället och som står
för en schyst värdegrund där alla har en plats.
En professionell förvaltning som ser föreningslivet som en av sina
viktigaste samarbetspartners och som agerar vaket och korrekt inför nya utmaningar
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Samverkan och delaktighet är nyckelord

Tommy avslutade med att visa statistik över hur många ungdomar som är medlemmar i någon
förening. Siffrorna visar en negativ tendens med ett minskat medlemskap i föreningslivet. Detta är
en trend som vi tillsammans måste försöka vända, sa Tommy
Andelen ungdomar som är medlemmar i föreningslivet:
Årskurs 8
Årskurs 1 gymnasiet

2008 2009 2010
71 % 68 % 63 %
55 % 57 % 49 %

Information från Skatteverket av Fredrik Almqvist.
Fredrik började med att informera om hur föreningarna ska fylla i föreningens inkomstdeklaration
till Skatteverket. En ideell förening är normalt inte skattskyldig till;

Inkomstskatt

Mervärdeskatt

Fastighetsskatt
Rörelseinkomster kan vara både skattepliktiga och skattefria. Skattefria rörelseinkomster är:

Naturligt samband med verksamheten. Exempel: entréavgifter, anmälningsavgifter,
försäljning i samband med matcher/arrangemang.

Medlemsservice. Exempel: kurser till självkostnadspris, souvenirförsäljning i mindre
omfattning.

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 garderober
vid restauranger, camping, reklamutdelning.
Skatteverkets bedömning är att utgår de skattepliktiga inkomsterna till minst 75 % blir hela
verksamheten skattefri, annars beskattas den.
Han påpekade även att en förening är en juridisk person som;

Äger sina tillgångar

Ansvarar för sina avtal

Är part inför domstolar och myndigheter.
Viktig att påpeka att föreningssektioner inte är juridiska personer, utan det är styrelsen som är
ansvarig även för sektionernas arbete.
Moms för ideella föreningar, diksussionen fortsätter enligt Frderik.
Regeringen ansökte 20 januari 2011 om att få införa momsredovisningsgräns för ideella föreningar.
Detta fick regeringen avslag på, diskussioner med EU-kommissionen den 16 juni. Sverige ska
komma in med en ny ansökan.
EU-parlamentet tog med stor majoritet i början av oktober beslut om att undanta ideella från
momsplikt. Frågan är hur stor makt EU-parlamentet har (det är EU-kommissionen som beslutar).
Fredrik avslutade med att säga att Skatteverket gärna kommer ut till din förening och informerar om
Skattefrågor. Ring eller skicka E-mail till Fredrik.
Fredrik Almqvist tfn. 010-571 87 4 fredrik.almqvist@skatteverket.se
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Sök lediga tider i våra idrottshallar på Internet, Mikael Hedberg.
Mikael informerade om att nu kan föreningar och privatpersoner skicka bokningförfrågan på tider i
vissa av Borås Stads anläggningar bland annat i alla små gymnastikshallar i central orten samt i
Curlinghallen. Gå in på Borås Stads hemsida www.boras.se skriv i sök rutan längst upp till höger
förening. Klicka på rutan Borås Stads föreningsregister samt uthyrning av Idrottslokaler. Nu är du
inne på Interbook sidan där du bland annat kan se vilka föreningar som är bidragsberättigade,
föreningarnas adresser och kontaktpersoner, E-mail adresser till föreningarna samt länkar till
föreningars hemsidor. ”Kolla” så att uppgifterna hos din förening är riktiga, om de inte
stämmer hör av dig till Mikael.
Här kan du även skicka in bokningsförfrågningar för att hyra idrottslokaler.

Föreningsvecka och Föreningsgalan 2011
Nytt för i år är att vi har haft en föreningsvecka, där vi tillsammans med fritids- och
folkhälsoförvaltningen och SISU erbjudit föreningarnas medlemmar möjlighet att besöka tre olika
föreläsningar. Den populäraste föreläsningen var Tina Thörners föreläsning om sitt liv och att tänka
positiva tankar.
I slutet av veckan på lördagen 26 november arrangerades den tredje Föreningsgalan i Borås med
galamiddag på kvällen. Detta var ett också ett samarrangemang mellan Föreningsrådet, Fritids- och
folkhälsokontoret och SISU.
Galakvällen i Rotundan började med trevligt mingel och därpå följde 3-rättersmiddag med underhållning
och stipendieutdelning. Borås Tidning hade ett reportage som de sedan har följt upp med artiklar om
våra stipendiater.
Följande stipendier delades ut:
Kvinnligt ledarskap gick till Carina Vilgotsson, Öresjö SS
Föreningsrådets Ungdomsledarstipendium gick till Tage Isaksson IK Ymer boxning och Matilda Nybo
EFS Borås
Rotarys Ungdomledarstipendium gick till Dan Svensson, Hässleholmens BK
SISU Ungdomsledarstipendium gick till Anna Kull, IK Ymer boxning.
Idrottssäkerhetsrådet passade under kvällen på att certifiera fyra 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 2011 har varit 100 kronor. Föreningsrådet har av Fritids- och
folkhälsonämnden sökt verksamhetsbidrag på 10.000 och beviljats 7 000 kronor. Tillgångarna var 2011
12 31 c:a 20.000. I övrigt hänvisas till den ekonomiska rapporten.

Övrigt
Representanter till Kommunala Fritidsrådets möten har varit: Berit Hallqvist, Azad Sulimani, Seija
Noppa och Anita Zetterman. Suppleanter har varit Rose-Marie Rydén och Jonas Anderson. Under
2011 har det inte varit några möten i rådet förutom att representanterna blev kallade till samverkan i
slutet av november om ”Borås Vision 2025. Remiss skall komma i början av 2012.
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Föreningsrådet är medlem i Föreningen Folkrörelsernas arkiv i Borås.

Avslutande ord
När den här berättelsen skrivs är det bister vinter utanför husknuten. Ett verksamhetsår har rusat förbi
och som vanligt blir man förvånad över hur snabbt året går.
Personer och organisationer kommer och går. Vi uppvaktade Bengt Fredenlund i samband med att han
slutade som politiker samt Hans Forsman då han slutade sin tjänst på förvaltningen. ”Vår” förvaltning
bytte namn i och med omorganisationen till stadsdelar och heter numera Fritids- och
folkhälsoförvaltningen. FOT har blivit FOF. Vi är glada för att Mikael Hedberg är kvar som vår
kontakt till förvaltningen, sekreterare och infostöd.
Vi gjorde även i år en ansökan till Sparbanksstiftelsen inför Föreningsgalan men ännu så länge har
stiftelsen inte prioriterat våra önskningar.
Vi blev medlemmar i paraplyorganisationen ” Sveriges Föreningar”. Vi tror att vi föreningar behöver
delta mera i ett organiserat samarbete för att få större gehör och hävda oss bättre hos stat och kommun.
Ordförande deltog i en inspirationskonferens anordnad i Linköping. Där informerades om hur
Ungdomsstyrelsen arbetar numera och hur ”Överenskommelser” mellan stat/kommuner och den
ideella sektorn kan utformas.
Vi har gjort ett informationsblad som kommer att delas ut nu vid årsmötet och puffat för utbildningar i
föreningsteknik av olika slag som förvaltningen anordnat.
Det är synd att inte fler föreningar passar på att GRATIS lära sig mer om hur de bättre kan sköta sin
förening.
Hur det kommer att bli med Föreningsvecka/Föreningsgala 2012 är inte klart. Deltagandet från
föreningarna har varit lågt och frågan vi ställer oss är om våra föreningar är ointresserade av att lyfta
fram sina ledare eller att delta i en manifestation med kollegor från andra föreningar eller vad det beror
på.
Det finns visioner om framtiden. Låt oss ta del i dem för ett ännu bättre fungerande föreningsliv i
Borås.
Det är toppen med allt det engagemang som redan finns och föreningarna kan vara stolta över alla sina
aktiva medlemmar. Jag tackar föreningsrådets styrelse för det här året och alla er som kommit till
årsmöte och ombudsmöte.
Vi möts framöver i ett förenat arbete.
Borås 2012 03 27
Berit Hallqvist
Ordförande
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