Hur blir man medlem?
Lite Historik
På initiativ från ungdomsstyrelsen
hösten 1971 bildades Föreningsrådet
den 11 jan 1973 av de lokala föreningarna i Borås. Först ut som
ordförande var Ragnar Blomberg från
KFUM. Ledamöterna i styrelsen
representerade olika intresseområden
bland föreningarna så att alla skulle få
sin röst hörd. Idrotter, scoutverksamhet, religiösa föreningar,
invandrarföreningar m fl fanns med.
En sammanställning gjordes när
föreningsrådet funnits i 20 år med
intervjuer av dem som var med vid
bildandet.
Då som nu är Föreningsrådets uppgift
att främja arbetet för en meningsfull
fritid för alla åldrar i Borås.
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Det är enkelt – Föreningen sätter in
den årsavgift som bestämts på
årsmötet på plusgiro 499734-2.
OBS - Glöm inte att ange
kontaktperson och föreningens namn.

Hur tar man kontakt?
Ring eller e-posta
föreningens ordförande. Alla
kontaktuppgifter hittar du på
www.foreningsradetiboras.se.

Var får man veta mera
om föreningsstödet
i Borås Stad?
Ring Borås Stads växel 35 70 00 och
fråga efter Föreningsenheten eller gå
in på http://boras.se/fritid-folkhalsa

... vill du veta mer?

Föreningsrådet i Borås har idag cirka
180 medlemsföreningar och är en
samarbetsorganisation för ideellt
ungdoms- och fritidsarbete.
Medlemmarna är olika
intresseföreningar – idrottsföreningar,
nykterhetsföreningar,
kulturföreningar, etniska föreningar,
scouter, religiösa föreningar med flera.
Föreningsrådet vill bidra till mera
kontakt mellan föreningar för att öka
förståelsen och kunskapen om
varandras arbete.
Föreningsrådet vill verka för att
föreningar skall få så bra villkor som
möjligt och tillvarata föreningarnas
olika intressen.
Grunden för föreningsrådets
verksamhet är demokrati, folkhälsa
och integration.

Visste du att Föreningsrådet i
Borås:
• Är en partipolitiskt och religiöst
obunden ideell organisation.
• Är öppen för föreningar som på
något sätt får bidrag från Fritids- och
Folkhälsonämnden.
• Är en samarbetsorganisation med
uppgift att tillvarata det samlade
föreningslivets intressen
• Är en viktig diskussionspartner för
kommunen när det gäller det ideella
föreningslivets villkor
• Samverkar med olika föreningar och
organisationer, bland annat ”Sveriges
föreningar”
• Är kontaktorgan mellan
föreningslivet och kommunens
Fritids- och folkhälsonämnd och
träffar regelbundet politiker i det
kommunala Fritidsrådet.

• Är remissinstans till olika
kommunala nämnder och
arbetsgrupper i frågor som berör
fritid.
• Arrangerar diskussioner och möten
mellan föreningsföreträdare och
representanter för kommunen.
• Medverkar till utbildningar i
föreningskunskap, debatter eller annat
som föreningarna önskar.
• Delar ut stipendier till
ungdomsledare och kvinnliga
idrottsledare varje år.
• Deltar i det drogförebyggande
arbetet.
• Är en av arrangörerna av
Föreningsgalan.

