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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGSRÅDET I BORÅS 2016
Medlemsantal
147 föreningar har betalat årsavgiften för år 2016 (189 föreningar var medlemmar 2015)
ÅRSMÖTET DEN 21 MARS PÅ TRÄFFPUNKT SIMONSLAND.
På mötet var 43 föreningar röstberättigade och drygt 60 personer hade mött upp.
Innan årsmötesförhandlingarna drogs igång av Cecilia Andersson (vice ordförande i Fritids- och
folkhälsoförvaltningen) fick vi lyssna till Dan Eriksson som informerade om betänkandet ”Palett
för ett stärkt civilsamhälle”, slutrapport från ”Utredningen för ett stärkt civilsamhälle” som han
haft ansvar för.
Utredningen är överlämnad till kulturdepartementet. Den innehåller förslag på riksnivå men
också på regions- och kommunnivå.
Arbetet hade bedrivits på många olika sätt bland annat med referensgrupper, expertgrupper,
besök hos kommuner, landsting och civilsamhällets organisationer.
Förslag på flera åtgärder till exempel ökad kunskap hos det offentliga, tydligare myndighetsstyrning och krav på konsekvensanalyser som gäller civilsamhället.
Utredningen lämnar också förslag för att öka civilsamhällets möjligheter att delta i upphandling
och idéburna offentliga partnerskap samt om förbättrat administrativt stöd till organisationerna.
Det föreslås åtgärder för att värna civilsamhällets roll i demokratin och för att öka mångfalden
bland de som deltar i civilsamhället.
Skolan får en tydligare roll i att presentera föreningslivet för elever
Organisationsbidrag bör vara ett prioriterat sätt för det offentliga att stötta organisationer.
Översyn kring Allmänna Arvsfondens regler, inte bara stöd till projekt eller nyskapande.
Regelförenkling för civilsamhällets organisationer ska genomföras och Civilsamhällets
lokalbehov bör vara en viktig del i samhällsplaneringen
Vi fick också Information om hur föreningslivet arbetar med Överenskommelsen av Anders
Hjort vår processledare
I oktober 2013 beslutade Borås Kommunfullmäktige att vi skulle ha en lokal överenskommelse i
Borås.
Anders beskrev utvecklingen i Sverige under 100 år, hur välfärden ökade och hur det offentligas
ansvar och åtagande växte efter andra världskriget.
Nu har civilsamhället åter fått ta en större del av ansvaret för välfärden.
Han berättade om hur beredningsgrupp och styrgrupp är ordnade (Finns representant från
Föreningsrådet i båda grupperna).
Efter flera stormöten kommer 5 fokusgrupper nu att träffas, en för politiker, en för tjänstemän
samt tre för ideella föreningar tillsamman med processledare för att diskutera ”Vad ska vi göra”
och ”Hur ska det gå till”. Den 21 planeras ett gemensamt möte för alla fokusgrupperna.
OMBUDSMÖTET DEN 19:e OKTOBER PÅ TRÄFFPUNKT SIMONSLAND
På mötet var vi drygt 50 personer från 42 föreningar.
Vi blev informerade om Borås Stads omorganisation från och med januari 2017 av Tommy
Jingfors förvaltningschef och Ida Legnemark ordförande i Fritids och folkhälsonämnden utifrån
frågeställningen hur påverkas föreningslivet i Borås.
De tre stadsdelsförvaltningarna som finns idag försvinner. Istället blir det fackförvaltningar.
Fritids- och folkhälsonämnden får ansvaret för fritidsgårdar och stadens träffpunkter varav
Träffpunkt Simonsland är en. De föreningsbidrag som stadsdelsförvaltningarna delar ut idag
flyttas över till föreningsenheten på Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Troligen kommer arbetet
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med Överenskommelsen tillhöra FoF och arbetet med lokalt inflytande med ortsråd och
områdesnätverk kommer också till.
De satsningar förvaltningen vill göra är framförallt på det rörliga friluftslivet, som spår och leder
samt badplatser.
Det blev också ett samtal om projekt som är på gång och tips från och till föreningar
Anders Holmberg processledare från Borås stad berättade om Nuläget i arbetet med för
Överenskommelsen i Borås.
Arbetet med att sluta en överenskommelse har pågått i 1,5 år och det har arrangerats många
möten där frågor har diskuterats. Totalt på dessa möten har, 7 politiska partier, 5 förvaltningar,
53 föreningar 14 organisationer, 3 företag och 9 samfund deltagit.
Styrgruppen som består av representanter från politiker, tjänstemän, samfund, Studieförbund och
Föreningsrådet har tagit fram ett förslag till Överenskommelse som varit ut på remiss hos
samtliga organisationer. Det har kommit in 23 remissvar varav 20 tillstyrker och 3 avstår från att
svara.
Nu kommer de konkreta förslagen att bearbetas och ett slutligt förslag processas genom
berednings- och styrgruppen. Därefter tas förslaget upp i Fritids- och folkhälsonämnden innan
den överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
Det var också tillfälle för publiken att komma med samverkansförslag och exempel på sådant
som redan finns.
Styrelsen rapporterade om kommande aktiviteter och Sveriges Föreningars höstkonferens i
Umeå. De ser också över Föreningsrådets stadgar.
FÖRENINGSGALAN 10 november 2016
Borås Tidning hade rubricerat sitt referat med ”Årets festligaste kväll för föreningsfolket” och
det tror jag alla höll med om som deltog på Åhaga. Vi minglade till den goda maten och blev
underhållna av Babben Larsson som hade läst på om Borås.
Det viktigaste var givetvis att se goda ledare belönas eller själva få ta emot ett pris.
Cecilia Andersson vice ordförande i Fritids- och folkhälsonämnden höll ett hyllningstal till alla
föreningsaktiva.
Ett 30-tal ledare hade nominerats och Föreningsrådets ungdomsledar-stipendier gick till Sara
Hansfeldt, IK Ymer gymnastik och Kristina Gutfelt, St Örjans Scoutkår som fick 4 500 kronor
vardera.
Idrottsfrämjandet stipendium för kvinnligt ledarskap 2 500 kronor tilldelades Kajsa Lager Brink,
Athena IK.
Fritids- och folkhälsonämndens utmärkelse (för femte året) Årets integrationsfrämjande förening
och 25 000 kronor gick till Kronängs IF. Föreningsrådet deltog i det arbetet.
Dessutom delade Rotary Södra ut ungdomsledarstipendium 7 500 kronor till Henric Waller i
Byttorps IF, SISU belönade ”Årets förening” som blev Boxningsklubben Rebell, flera föreningar
certifierades som ”Säker och trygg förening” och Boråsklassikern delades ut.
EKONOMI
Medlemsavgiften för året har varit 100 kronor. Föreningsrådet har hos Fritids- och
folkhälsonämnden sökt verksamhetsbidrag på 35000 kronor och beviljats 10000.
Årets resultat är minus 5165 tkr och tillgångarna 2016 12 31 är 43443 tkr För övrigt hänvisas till
den ekonomiska rapporten.
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STYRELSEN
Styrelsen har under året haft 8 protokollföra sammanträden och bestått av 9 personer
Berit Hallqvist ordf. Equmenia Fristad Anita Zetterman vice ordf. Mariedals IK
Seija Noppa kassör Kultur 75
Lennart Eliasson Hässleholmens intresseförening
Rose-Marie Rydén DGF Flugan Borås Dan Svensson Borås HBK
Bo-Lennart Bäcklund S:t Örjans Scoutkår Rebecca Pandora Friedman Makedonska föreningen
Ulf Karlsson Borås Badminton
Ersättare har varit
Kent Jogeland IK Ymer
Tage Karlsson HSO Borås
Adjungerad
Mikael Hedberg sekreterare Fritids- och Folkhälsoförvaltningen
Revisorer har varit:
Rune Johansson Borås Minigolfklubb

Lars-Gunnar Karlander KFUM/M Borås scout.

Valberedning har utgjorts av:
Dan Svensson Borås HBK
Sonja Grasevska Makedonska föreningen
Felicidad Vicei Filippinska föreningen Rolf Hjertkvist FUB Borås
Rätt att teckna Föreningsrådet i Borås
Firmatecknare har varit Berit Hallqvist ordf. och Seija Noppa kassör. Ordförande eller vice
ordförande har attesterat räkningar över 500 kr.
Representanter till Kommunala Fritidsrådet har varit Berit Hallqvist, Anita Zetterman, Seija
Noppa och Lennart Eliasson. Ersättare har varit Pandora Friedman och Ulf Karlsson
ÖVRIGT OCH GLIMTAR FRÅN ÅRET
Föreningsrådet är medlem i Föreningen Folkrörelsens arkiv.
Föreningsrådet är medlem i Sveriges Föreningar som är riksorganisation för Föreningsråd i
Sverige. ( de utser tex Sveriges Föreningsvänligaste kommun) Berit Hallqvist deltog i årsmöte
och minikonferens i Stockholm på Ersta Sköndal den 11:e mars.
Info från Nordic Choice Hotel som Sveriges Föreningar har ett avtal med vilket innebär rabatt
för alla föreningar som behöver boka rum eller konferenslokaler.
Kompetenscenter Malmö beskrevs och Fritidsbankens koncept som ju också finns i Borås. Dan
Eriksson redogjorde för Palett
På höstkonferens i Umeå 17-18 september deltog Rose-Marie Rydén och Berit Hallqvist. Ur
programmet kan nämnas föredrag om Civilsamhällets betydelse för samhällsutvecklingen, hur
man kan utveckla samverkan mellan kommun och föreningsliv, Överenskommelsen– är den en
nytta eller belastning?, ”Social Innovation – synliggör civilsamhällets betydelse för
samhällsutvecklingen, Pågående forskning om idrottsrörelsens roll i folkhälsoarbetet
Planering för höstkonferens 14-15 oktober startades tillsamman med Erik Johnsson TME
På MUCF konferens i Stockholm deltog Bo-Lennart Bäcklund.
Styrelsen fick Information om flyktingsituationen av Petra Grönhaug i början av året. Hennes
uppgift var främst att samordna alla frivilliga insatser vid transitboendena (boenden för
flyktingar 1-3 dygn).
Hon berättade också att många privatpersoner och föreningar är engagerade i hjälparbetet, bland
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annat är det cirka 50 volontärer som hjälper till tex med matutdelning. Immanuelskyrkan har
utdelning av kläder och leksaker som privatpersoner skänkt. Kyrkans Flyktingrådgivning och
föreningar som ligger runt Lundbyhallen har gjort stora insatser för att på olika sätt hjälpa
flyktingarna med att kunna delta i aktiviteter.
Kommunala Fritidsrådet har träffats vid två tillfällen under året. Frågor vi tagit upp har varit
olika taxor då föreningar vill hyra lokaler av Borås Stad, om arbetet med ”framtidens förening”,
ansökan om sommaraktiviteter, problemet med barn med särskilda behov, volontärbyrån,
idrottspolitiskt handlingsprogram, administratörer en utsatt grupp, lokaler för övernattning
Vi har svarat på remiss om Drogpolitiskt handlingsprogram där vi saknar ” Stadens intentioner
när det gäller samverkan med föreningslivet”.
Mycket engagemang har under året handlat om arbetet med den lokala Överenskommelsen.
Utöver träffarna i beredningsgrupp (Berit Hallqvist) och styrgrupp (Anita Zetterman) har vi
deltagit i stormöten, Bo-Lennart Bäcklund har ingått i skrivargrupp och vi har jobbat mycket
med synpunkter på utformningen.
I december antogs Överenskommelsen av Borås Stad och under våren 2017 och framåt har
föreningar möjlighet att skriva under.
Under året har vi öppnat en facebooksida och vi försöker hålla hemsidan skapligt aktuell.
Härmed tackar vi för förtroendet under 2016 och ställer våra platser till årsmötets förfogande.
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