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PROGRAM 
Örebro Föreningsråds årsmöte tisdagen den 24 mars 2020, kl. 18.30 i Föreningarnas Hus, 
Slottsgatan 13, Örebro. 
Ombudsregistrering och förtäring från kl. 18.00. 

 Underhållning Dansgruppen G-Stars 

 Presentation av Årets förening 2019, BTK Safir 

 Utdelning av Örebro Föreningsråds ledarstipendium för 2020 

 Årsmötesförhandlingar 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 

1. Ombudsupprop 

2. Frågan om mötets behöriga utlysande 

3. Val av ordförande för årsmötet 

4. Val av sekreterare för årsmötet 

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019 

7. Styrelsens ekonomiska berättelse för 2019 

8. Revisorernas berättelse för år 2019 

9. Frågan om ansvarsfrihet 

10. Propositioner från styrelsen 

11. I stadgeenlig ordning väckta motioner 

12. Beslut om arbetsplan för år 2020 

13. Beslut om medlemsavgift för år 2021 Styrelsen föreslår: Medlemsavgift 200 kr. 

14. Beslut om budget för år 2020 

15. Val av ordförande 

16. Val av sekreterare  

17. Fastställande av antalet ledamöter 

18. Val av övriga ledamöter  

19. Val av en revisor på två år 

20. Val av en revisorsersättare på två år 

21. Val av valberedning bestående av minst 3 ledamöter 

22. Meddelanden och informationer 

23. Avslutning 
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ÖREBRO FÖRENINGSRÅDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2019 

 
STYRELSEN 
Ordförande                   Helena Astvald  
Vice ordförande           Anders Falk t.o.m.13/3, Emelie Rosén fr.o.m. 14/3 
Kassör                             Peter Beijer   
Sekreterare                    Inga-Lill Ekblom  
Ledamöter                     Johan Svanberg 

                Anders Falk  
                                        Hossein Azeri 

                Behrooz Karami   
    

REVISORER                            Olof von Elern  
  Anders Sandberg  
 
REVISORSERSÄTTARE         Lars-Peter Alexandersson 

Karin Blom 
    

VALBEREDNING  
Sammankallande                  Irené Tydén   

Sven-Åke Collin  
Matz Rysjö 

   
ARBETSGRUPPER  
Föreningarnas Dag              
Sammankallande                 Irené Tydén 

Lars-Peter Alexandersson 
Anders Falk 

Utbildning 
Sammankallande                 Helena Astvald  

Peter Beijer 
Thomas Eek 

  Inga-Lill Ekblom  
Peter Eriksson 
Tina Fingal Swens 
Markus Frisk 
Sven Göran Gustafson 
Lotten Hansson 

  Matz Rysjö 
  Josiane Saade 
  Tim Svensson 
  Le-Roy Wentzel 
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Marknadsföring  
Sammankallande                 Tina Fingal Swens 

Pamela Khamo 

Emelie Rosén 
Inga-Lill Ekblom 
Emma Thuresson  

 
Politikerdialog 
Sammankallande                 Helena Astvald  

Tina Fingal Swens 
 
Krisgrupp 
Sammankallande                 Tina Fingal Swens 

Caroline Daly 
  Petra Elb 
  Nina Liljemark 
  Emelie Rosén 
 
Hemsidan    
Sammankallande                  Peter Beijer   
  Anette Valdemarsson 
 
Röstbärare 
Sammankallade                   Tina Fingal Swens 

Jenny Belin 
  Anders Falk 

Åse Sundqvist 
 

 
REPRESENTATION I EXTERNA ARBETSGRUPPER 
 
ÖreBRÅ                                  Helena Astvald 
  Tina Fingal Swens 
 
Samverkansråd                    Helena Astvald 
  Tina Fingal Swens 
 
Mänskliga rättighets-          Anette Valdmarsson 
dagarna i Örebro 
 
Nationaldagskommittén     Inga-Lill Ekblom 
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Programråd Samhällsanalys,  
Örebro Universitet              Helena Astvald 
  Tina Fingal Swens 
 
Utvecklingsråd  Tina Fingal Swens 
Örebro Universitet 
 
Sveriges Föreningar            Inga-Lill Ekblom 
 
 
MEDLEMMAR   
Vid årets slut var 249 föreningar medlemmar i Örebro Föreningsråd. Rådet fick 23 nya 
medlemsföreningar under året. 7 föreningar valde att avsluta sitt medlemskap. 
 
ÅRSMÖTET ÅR 2019   
 

 
Amanda Ekberg underhöll.                            Mötessekreterare Matz Rysjö och  
                                                                            mötesordförande John Johansson (S).  
 
 

 

 

 

 

 

Örebro Föreningsråds ordförande Helena Astvald  

samt verksamhetsutvecklare Tina Fingal Swens.  

 

Årsmötet hölls den 13 mars i Föreningarnas hus. Amanda Ekborg underhöll.  
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Erik Johansson från Örebro Tennisklubb berättade om dess verksamhet. Örebro Tennisklubb fick 

utmärkelsen Årets förening 2018. Det delades därefter ut stipendium till Årets ledare 2019.  

Till mötesordförande valdes kommunalråd John Johansson och till mötessekreterare Matz Rysjö, 

Garphyttans IF. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2020 skall vara oförändrad, dvs 200 kr 

per förening och år. Emelie Rosén valdes till vice ordförande på två år. Peter Beijer valdes om som 

kassör på ytterligare två år. Till ledamöter valdes Anders Falk och Hossein Azeri båda på två år samt 

fyllnadsval för ett år Behrooz Karami. Olof von Elern valdes om på två år som revisor.  

Till valberedning utsågs Irené Tydén, Sven Collin och Matz Rysjö med Irené som sammankallande.  

 

SAMMANTRÄDEN  
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden under 2019 och två styrelsekonferenser. 
 
STYRELSENS ARBETE  
Styrelsen har fortsatt att organisera sitt arbete i arbetsgrupper för att effektivisera arbetet 
och öka delaktigheten. Arbetet med att etablera föreningsrådet i kommunen, bland 
organisationer och föreningar har fortsatt under året. Kontakterna med Örebro kommun har 
i första hand skett med Anna Fogel på kommunalrådskansliet, Thomas Eek, Lotten Hansson, 
Josiane Saade och Tim Svensson, Kultur- och fritidsförvaltningen, Mikael Ekman 
Landsbygdenheten och kommunalrådet Per-Åke Sörman. 

KANSLI  
Föreningsrådet har sitt kansli i Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13, Örebro.  
 
PERSONAL  
Under året som gått har Tina Fingal Swens varit verksamhetsutvecklare.  
I huset arbetar också fyra husvärdar med lite olika ansvarsområden och sysselsättningsgrad. 
Caféet har bemannats av två personer. Anette Valdemarsson har arbetat som projektledare 
för projektet Samordning av civilsamhällets insatser för asylsökande och nyanlända. Khalid 
Mohammed började sin projektanställning som Föreningslots den 1 september. 
För att administrera personalfrågor och viss fakturahantering har Margareta Bergström varit 
timanställd. Föreningsrådet har också tagit hjälp med vissa snickeritjänster. 
 
INFORMATION  
Föreningsrådet och Föreningarnas Hus informerar via sina hemsidor, utskick via mail, via 
anslag i Föreningarnas Hus samt via sina Facebook-sidor. Arbetet med att utveckla 
hemsidorna pågår kontinuerligt. Föreningsrådets hemsidesadress är 
www.orebroforeningsrad.se 
Under året har kultur-och fritidsförvaltningen löpande skickat ut Föreningsinformation till 
alla föreningar och andra intresserade. Föreningsrådet har använt sig av detta nyhetsbrev för 
att sprida information om Föreningarnas Hus och egna arrangemang. Programkompendiet 
har delats ut både vid interna arrangemang samt vid externa möten. 
 
 

http://www.orebroforeningsrad.se/
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ÅRETS FÖRENING 2019  
 

 
 
Årets förening 2019 Bordtennis klubben Safir.      
 
I samband med Örebro kommuns Nationaldagsfirande i Stadsparken delade Föreningsrådet 
ut utmärkelsen Årets förening 2019. Utmärkelsen gick till Bordtennis klubben Safir med 
motiveringen att föreningen inkluderar alla ungdomar och vuxna samt bredd och elitidrott 
under samma tak. 
Bordtennisklubben Safir klarar av att arrangera en världstävling i Örebro, något som ingen 

annan bordtennisklubb i Sverige klarar av. 

Föreningen har varit medarbetare till Svenska bordtennisförbundet för att arrangera 

konvent och träningsläger för svensk Parasport bredd och föreningen har också varit delaktig 

i att arrangera Parasportens dag tillsammans med Örebro Läns Parasportförbund.  

Örebro Föreningsråd vill främst lyfta fram föreningens arbete med att skapa en mötesplats 

för alla, där alla kan delta på sina villkor. 

 
ÅRETS LEDARE 2019     
 

Årets ledare 2019: Sandra Rendahl, SMÅ IF, Birgitta 
Karlsson, Almby IK, Pelle Fûhr, Aktiva Seniorer samt 
Roy Tärnler, Axbergs IK. De fick utmärkelsen i 
samband med årsmötet. De förärades stipendium, 
blommor och diplom.  
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RÅDGIVNING/STUDIEBESÖK   
Förutom de föreningskunskapsutbildningar med mentorskap som föreningsrådet genomfört 
under året har vi vid flera tillfällen träffat och stöttat föreningar som står i begrepp att starta 
en förening. Några av dessa rådgivningar har tolkats till arabiska. Viss rådgivning i fråga om 
ekonomiska frågor och stadgefrågor har också skett. Under hösten bjöd föreningsrådet in till 
rådgivning vissa kvällar. Vid dessa tillfällen deltog även tjänstepersoner från kultur-och 
fritidsförvaltningen.  Ett antal grupper och privatpersoner har varit och sett på våra lokaler 
och tagit del av husets verksamhetsidé. 
 
UTBILDNINGAR    
Föreningskunskap: Det hölls två utbildningar i grundläggande föreningskunskap för 
nystartade föreningar. Varje kurs omfattar fyra kvällar och Le-Roy Wentzel och Peter Beijer 
var kursledare. Det utsågs också mentorer till föreningarna. Kursen genomfördes i 
samverkan med kultur-och fritidsförvaltningen Örebro kommun 
Att starta en förening För att minska antalet rådgivningar startade föreningsrådet denna 
utbildning för enskilda eller grupper av människor som funderar på att starta en förening. 
Föreningskunskap odlingslotter: Kursledare Le-Roy Wentzel och Peter Beijer 
Ordförande, sekreterare och kassör: Kursledare Le-Roy Wentzel, Sven Göran Gustafson och 
Peter Beijer 
Drop In rådgivning: Startade hösten 2019 
Revisorsutbildning: Kursledare Le-Roy Wentzel 
”Styrelsen ett vinnande lag”: Kursledare Le-Roy Wentzel 
Ledarskapsutbildning: Kursledare Sven-Göran Gustafsson 
Utbildning för valberedning: Kursledare Sven Göran Gustafson 
 
POLITIKERDIALOG  
Vårens politikerdialog behandlade ämnet om mötesplatser och alla människors möjlighet att 
kunna mötas. Dialogen gästades av kommunstyrelsens ordförande; Kenneth Handberg (fd 
Nilsson). Under hösten bjöd Örebro Föreningsråd in till ett panelsamtal med både politiska 
representanter och tjänstepersoner från de fyra bidragsgivande nämnderna. Båda 
dialogkvällarna var mycket välbesökta. 
 
TEMAKVÄLLAR, NÄTVERKSTRÄFFAR ETC 
Syftet med Örebro Föreningsråds nätverk är att skapa möjligheter för föreningar med 
gemensamma beröringspunkter att mötas och lära sig mer om varandras arbete vilket kan 
leda till samverkan mellan föreningar; informera om vad Örebro Föreningsråd kan erbjuda i 
form av stöd och/eller kurser och utbildningar samt följa upp frågor som framkommit på 
tidigare träffar och bjuda in politiker och tjänstepersoner som är berörda av dessa frågor. 
 
Civilsamhällets trygghetsfrämjande nätverk – Nätverket samlades för temakvällar både 
under våren och hösten 2019. Nätverket är ett öppet nätverk med olika teman som gruppen 
bestämmer tillsammans. Den första träffen innehöll mer allmän information, presentation av 
deltagarna och en gemensam planering för nätverket framåt. Vid höstens träff fick 
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deltagarna en genomgång av kommunens trygghetsfrämjande arbete av Patrik Wallin från 
kommunens säkerhetsavdelning. 
Nätverket för idéburna etniska föreningar – Vårens möte var nätverkets andra träff och 
enligt önskemål från den första träffen så deltog tjänstepersoner från fritidsförvaltningen för 
att svara på frågor kring lokalbokningar och bidragsansökningar. Vid höstens möte deltog 
Fritidsnämnden ordförande, Marie Brorson (S) samt ansvarig tjänsteperson för att svara på 
frågor som deltagarna uttryckt vid föregående träff.  
Nätverket för landsbygdsföreningar – Nätverket hade sin första träff under våren 2019 då 
de närvarande föreningarna fick presentera sig och sina organisationer. Ansvarig politiker för 
civilsamhällesfrågorna tillika ordförande i Landsbygdnämnden, Per-Åke Sörman (C) deltog 
tillsammans med tjänsteperson inom området. Vid höstens träff samlades nätverket kring 
frågan om hur en meningsfull fritid för ungdomar på landsbygden kan skapas genom 
samverkan. 
Nätverk för anställda i det civila samhället 
Under hösten bildades på initiativ av Almby IK ett nätverk för anställda i det civila samhället. 
Planering och genomförande sker i samarbete med Almby IK, Örebro läns bildningsförbund 
och RF SISU (tidigare Örebro läns idrottsförbund). 
Ekonomiskt våld & romansbedrägerier – Två temakvällar anordnades tillsammans med 
Studieförbundet Vuxenskolan och EKSAM. Den första delen handlade om ekonomiskt våld, 
med en presentation av en studie samt samtal kring vad det civila samhällets organisationer 
kan bidra med vad gäller upptäckten av detta problem. Vid den andra kvällen berättade en 
drabbad av romansbedrägerier sin historia och Brottsofferjouren presenterade sin 
verksamhet.  
 Temakväll om IOP – Kommunalråd och ordförande i programnämnd Social Välfärd, John 
Johansson (S), ansvariga tjänstepersoner samt representanter från Mötesplats VOX pratade 
kring Idéburet offentligt partnerskap och goda exempel på dessa i Örebro kommun. 
Temakväll Agenda 2030 – Tjänsteperson från kommunens hållbarhetsavdelning 
presenterade kommunens arbete med att ta fram ett hållbarhetsprogram samt berättade 
om FN:s Agenda 2030 mål och hur dessa skall implementeras i det lokala hållbarhetsarbetet.  
Temakväll ”Att motivera ideella” – I samarbete med ÖLIF/SISU hölls en föreläsning med 
forskaren; Aron Schoug kring hur vi motiverar ideella och hur vi kan arbeta med ledarskap i 
våra det civila samhället. Deltagarna kom från en stor bredd av föreningslivet. 
Sommaravslutning med hållbarhetstema – I slutet av maj anordnades en vårfest med 
hållbarhetstema. Kvällen bestod av en loppis med möjlighet för föreningar att sälja, tävlingar 
och tipspromenad och mat i husets café. 
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RUNDABORDSSAMTAL  
Örebro Föreningsråd fortsatte det lyckade konceptet med rundabordssamtal i samband med 
torsdagarnas soppluncher. Under våren 2019 bestod samtalen av gästande representanter 
från olika föreningar; allt ifrån Naturskyddsföreningen, Kompisbyrån, Qvinnoqulan och flera 
tillfällen med idrott som tema till en gripande berättelse om egna upplevelser av barnslaveri.  
Under hösten ändrades konceptet en aning och politiker och tjänstepersoner från Örebro 
kommun bjöds in för att tala om ämnen som på olika vis berör det civila samhället. 
Rundabordssamtalen är från och med hösten 2019 varannan torsdag.   
 
EGNA STUDIEBESÖK 
14-15 maj besökte delar av styrelsen tillsammans med politiker, kommunala tjänstepersoner 
och representanter från det civila samhället Göteborg för att ta dela v deras arbete med 
överenskommelsen och Föreningscentret. 
Den 8-9 oktober var Ivar Scotte, Malmö ideella och Olle Möller, Malmö Kompetenscenter på 
besök hos oss. Vi valde detta arbetssätt för att många skulle få möjlighet att ta del av deras 
erfarenheter. Frågor som presenterades och diskuterades var; överenskommelsen-
dialogarbete, Kompetenscenter, Malmöandan, NAD, föreningsbidrag och föreningspool. 
Under dessa dagar deltog representanter från civilsamhället, politiker och kommunala 
tjänstepersoner. 
 
FÖRENINGARNAS HUS – En arena för ideellt utvecklingsarbete i Örebro kommun  
Föreningarnas Hus Örebro har funnits sen februari 2014. Den 1 april 2015 övertog 
Föreningsrådet hyreskontraktet och ansvaret för att driva ideellt utvecklingsarbete i Örebro 
kommun. I huset finns kontor, minikontor, mikrokontor, mötesrum, konferensrum, 
aktivitetslokaler och Husets café.  
Vid årets slut var det 54 föreningar som var hyresgäster, varav 18 hyrde ett mikrokontor. 
Föreningsrådet är mycket stolt över att ge de små föreningarna möjlighet att bli synliga och 
vara en del av Föreningarnas Hus. 
Under 2019 har Föreningsrådet fortsatt sitt arbete för att öka samverkan med och mellan 
föreningarna i huset. Aktiviteter förutom kurser, temakvällar, rundabordssamtal m.m. som 
arrangerats för hyresgäster, medlemföreningar, övriga föreningar och allmänhet är: 
Julgransplundring 5-års jubileum Föreningsfrukostar 
Påskbuffé  Soppluncher  Afternoon tea 
Husmöte  Adventsfika  Jullunch 
 
Besöksstatistik i Föreningarnas Hus  
    2019 2018     2017 
Antal bokningar i våra mötesrum  2 390 2 344  1 958 
Antal bokningar i våra kostnadsfria lokaler 1 200         994     932 
Antal bokningar i Ateljén/aktivitetsrummet    360        363    274 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

11 

HUSETS CAFÉ 

 
 
Statistik  
Personer vid beställningar    2019 2018 2017

    4718 3424 2928

   

Vi, Emma Turesson och Josefin Kassoum gläds över den ökade försäljningen och att den 

sociala gemenskapen stärks. Soppluncherna är populära och Caféet har utökat sortimentet 

med smörgåstårtor för beställning. 

 

Öppettider 

Måndag – torsdag:  8.00 – 16.00. 

Fredag:   8.00 – 13.00. 

 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  

 
    Örebro Föreningsråd har under flera år deltagit i  
   Kommunens projektgrupp för Mänskligar rättighets- 
   dagarna (v 43) och så även under 2019. Förenings- 
   rådet ordnade rundabordssamtal med kommunalråd  
   Martha Wicklund (V) med temat barns rättigheter. 
   Föreningsrådet deltog även som medarrangörer och 
   Bordsutställare under veckans finalarrangemang i 
   Vivalla den 22 oktober. 
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FÖRENINGARNAS DAG   
Gjorde ett uppehåll och arrangerade icke Föreningarnas dag 2019.  
 
SVERIGES FÖRENINGAR 
Inga-Lill Ekblom har representerat Örebro Föreningsråd i Sveriges Föreningar. Sveriges 
Föreningar är en paraplyorganisation för föreningsråden i Sverige. Inga-Lill deltog på dess 
årsmöte med konferens i Stockholm, Ersta i mars.  
 
PROJEKT  
Integrationsprojektet ”Samordning av insatser för asylsökande och nyanlända och integration inom 
civilsamhället i Örebro” avslutades i oktober månad.  
Slutrapporten finns att läsa på www.orebroforeningsrad.se 
 

Föreningslots 

Modellen bygger på att ett antal intresserade föreningar finns med i satsningen och är 
intresserade av att få fler medlemmar, volontärer eller att det finns ett särskilt behov av att 
tillföra kompetens. Verktyget Örebro Tillsammans används som bas. Där finns redan 34 
föreningar/studieförbund anslutna och dessa har uttryckt att de välkomnar nyanlända till 
sina aktiviteter. Därför är föreningslotsens fokus inte bara aktiviteter som skapas 
enbart för nysvenskar utan att nysvenskar integreras i befintligt föreningsliv. 
 
SAMVERKANSRÅD I ÖREBRO KOMMUN   
I samverkansrådet finns tio representanter från det civila samhället, tre politiker och en 
handläggande tjänsteperson. 
Samverkansrådets uppdrag är att aktualisera den överenskommelse som finns mellan  
Örebro kommun och det civila samhället. 
Under året har en revidering av Överenskommelsen tagits fram. 
 
SLUTORD  
2019 har varit ett år med stora utmaningar och mycket arbete. Tack vare Föreningarnas Hus har 
många möten och samverkansprojekt kunnat komma till stånd. Många nya föreningar har hittat till 
Örebro Föreningsråd och Föreningarnas Hus.  
Under året har samverkan med Örebro Läns Idrottsförbund-SISU, Örebro Läns Bildningsförbund och 
kommunen utvecklats.  
Civilsamhällets roll i kommunen har stärkts och många fler har blivit medvetna om civilsamhällets 
betydelse i arbetet med de samhällsutmaningar vi gemensamt har.  
Jag vill tacka alla föreningar/organisationer som på ett eller annat sätt har bidragit till utveckling av 
föreningslivet i Örebro kommun. 
Tack också till personalen i Föreningarnas Hus som bidrar till ett gott klimat och stor utveckling. 
Till sist men inte minst ett stort tack till en mycket kompetent och engagerad styrelse som med sin 
insats gör Föreningsrådets arbete möjligt. 
Det är många och stora utmaningar som väntar under året som kommer och det är med stor 
tillförsikt styrelsen ser fram emot ett nytt verksamhetsår. 
 
Helena Astvald 
Ordförande  

http://www.orebroforeningsrad.se/
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/delaktighet--inflytande/samverkan-med-det-civila-samhallet.html#h-Overenskommelsenomsamverkan
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RESULTATRÄKNING
Budget 

2019

Budget 

2020

INTÄKTER 6 021 6 212 103% 6 563

30 Medlemsavgifter 36 38 105% 36

31 Café 260 279 107% 275

32/34 ÖFR verksamhet/Serviceintäkter 80 69 87% 77

36 Övriga intäkter
37 Intäktskorrigeringar 0
39 Övriga rörelseintäkter 20 22 109% 15
391 Hyresintäkter (inkl fria nyttigheter) 2 540 2 691 106% 2 550
398 Bidrag 3 019 2 964 98% 3 455
399 Övriga intäkter 66 150 227% 155

KOSTNADER -6 021 -6 202 103% -6 563
4 Verksamhetskostnader -324 -530 164% -519

40 Café -145 -134 92% -145
42 Verksamhet ÖFR -69 -276 401% -254

44 IF-proj -110 -95 87%

45 FL-proj -25 -120

5 Lokalkostnader -2 535 -2 515 99% -2 664

50 Lokalkostnader -2 210 -2 267 103% -2 184

505X Investeringar & lokalförbättringar/ombyggnationer -85 -62 73% -280

506X Städning & renhållning -110 -127 115% -125

507X Reparationer & underhåll av befintlig lokalstatus -110 -43 39% -55

509X Övriga lokalkostnader -20 -17 85% -20

6 Administration & kontor -231 -170 74% -204

60 Info & marknadsföring -20 -2 10% -15

611 Kontorsmaterial & trycksaker -30 -10 32% -20

615 Kopiering -85 -86 101% -85

62 Tele & Post -18 -18 99% -18

63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader -16 -7 44% -14

64 Förvaltnings- och demokratikostnader -33 -19 58% -23

65 Övriga externa tjänster -26 -26 100% -26

69 Övriga externa kostnader -3 -3 85% -3

7 Personal, avskrivningar & övriga kostnader -2 931 -2 986 102% -3 176

72 Löner till tjänstemän -2 105 -2 141 102% -2 270

73 Kostnadsersättningar & förmåner -5 -9 188% -5

74 Pensionskostnader -90 -111 123% -110

75 Sociala och andra avgifter enligt lag & avtal -709 -682 96% -751

76 Övriga personalkostnader -22 -32 145% -40

78 Avskrivningar 0

79 Övriga kostnader -10

8 Finasiella intäkter & kostnader -1

83 Ränteintäkter 0

84 Räntekostnader & skatt -1

89 Årets resultat 10

Utfall                             

2019-12-31        Procent
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BALANSRÄKNING
Ingående 

balans
Perioden

Utgående 

balans

TILLGÅNGAR 2019-01-01 2019-12-31

Kortfristiga fordringar
15XX Kund-, hyres- & servicefordringar 63 096 -19 693 43 403

1613 Övriga förskott 8 450 -8 450 0

1630 Skattekonto 18 247 55 041 73 288

1680 Kortfristiga fordringar 39 348 -38 299 1 049

1790 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 82 506 -24 540 57 966

S:a Kortfristiga fordringar 211 647 -35 941 175 706

Kassa och bank 1 043 043 297 435 1 340 478

S:a TILLGÅNGAR 1 254 690 261 494 1 516 184

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
2060 Eget kapital -168 974 -73 568 -242 542

206X Reserverade medel -73 568 73568 0

2098 Balanserad Vinst/förlust föregående år 23 987 23 987

2099 Årets resultat -10 731 -10 731

S:a Eget kapital -218 555 -10 731 -229 286

Avsättningar
2290 Avsättningar för investeringar 0 -150 000 -150 000

S:a Avsättningar 0 -150 000 -150 000

Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder -80 307 59 640 -20 667

2499 Övriga kortfristiga skulder -1 071 -5 593 -6 664

2510 Skatteskulder -16 079 -8 837 -24 916

2514 Beräkn löneskatt -24 915 128 -24 787

26XX Moms, redovisningskonto -7 914 -3 980 -11 894

27XX Personal - skatter & avgifter -105 436 1 403 -104 033

29XX Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter -200 413 118 869 -81 544

2992 IF-projektet -600 000 600 000 0

2994 FL-projektet 0 -859 968 -859 968

2999 Övriga skulder 0 -2 425 -2 425

S:a Kortfristiga skulder -1 036 135 -100 763 -1 136 898

S:a EGET KAPITAL OCH SKULDER -1 254 690 -261 494 -1 516 184
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FÖRSLAG TILL ARBETSPLAN FÖR ÖREBRO FÖRENINGSRÅD 2020 
  

Föreningarnas Hus - En arena för ideellt utvecklingsarbete i Örebro kommun  
    
Föreningsrådet ändamål enligt stadgarna 
Örebro Föreningsråd 

 skall främja utvecklingen av föreningslivet i Örebro kommun 

 verka för att goda förutsättningar för föreningslivet skapas 

 väcka debatt 

 påverka samhällsutvecklingen 
 

Ändamålet ska nås genom 

Att vara samordningsorgan för medlemsföreningar i Örebro kommun 

Ordna föreningasträffar 

Bjuda in till nätverksträffar 

Informera medlemföreningar 

Anordna föreningarnas dag 

Att stödja ideella föreningars verksamhet 

Driva Föreningarnas Hus 

Anordna utbildningar 

Arrangera temakvällar 

Vara rådgivare 

Utse årets ledare 

Utse årets förening 

Att tillvarata föreningars intressen gentemot myndigheter, övriga samhällsorgan med 

mera, samt utveckla samarbetet med dessa 

Utgöra remissinstans 

Bjuda in till politikerdialoger 

Delta i och driva frågor som rör det lokala föreningslivet     

Representera i olika arbetsgrupper som arbetar med frågor som rör det civila samhället 

Bevaka aktuella frågor på lokal, regional och nationell nivå 

Att verka för de demokratiska principerna, jämställdhet och likvärdighet utvecklas inom 

föreningsrörelsen 

Medverka i Örebroveckan för mänskliga rättigheter 

Arrangera temakvällar om aktuella frågor 

Anordna utbildningar 
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Att initiera och planera utvecklingsinsatser som berör föreningarna och deras verksamhet i 

samverkan med Örebro kommun och andra aktörer 

Driva projekt  Föreningslots 

Delta i projekt Ofrivillig ensamhet 

Driva arbetet i Samverkansrådet 

Delta i programråd arrangerade av Örebro universitet 

  
 
 
 

 
Vi bygger broar mellan föreningar 

 
 
För Föreningsrådets styrelse 
 
 
 
Helena Astvald Emelie Rosén Anders Falk 
Ordförande  Vice ordförande Vice ordförande t.om 13/3 
  Fr.o.m 14/3  Ledamot 14/3 
 
 
Inga-Lill Ekblom Peter Beijer  Johan Svanberg  
Sekreterare  Kassör  Ledamot 
 
 
Behrooz Karami Hossein Azeri 
Ledamot  Ledamot  
 
 

 


