Årets förening 2020, Verdandi Örebro krets

Verksamhetsberättelse
2020
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PROGRAM
Örebro Föreningsråds årsmöte tisdagen den 16 mars, kl. 18.30, digitalt via Zoom.
Ombudsregistrering från kl. 18.00.
 Underhållning Rockrullarna
 Presentation av Årets förening 2020, Verdandi Örebro krets
 Utdelning av Örebro Föreningsråds ledarstipendium för 2021
 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 2020
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för 2020
8. Revisorernas berättelse för år 2020
9. Frågan om ansvarsfrihet
10. Propositioner från styrelsen
11. I stadgeenlig ordning väckta motioner
12. Beslut om arbetsplan för år 2021
13. Beslut om medlemsavgift för år 2022 Styrelsen föreslår: Medlemsavgift 200 kr.
14. Beslut om budget för år 2021
15. Val av vice ordförande
16. Val av kassör
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 2021
STYRELSEN
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Helena Astvald
Emelie Rosén
Peter Beijer
Inga-Lill Ekblom
Johan Svanberg
Anders Falk
Hossein Azeri t o m 8 September
Behrooz Karami t o m 8 September
Harbi Amir fr o m 8 September

REVISORER

Olof von Elern
Anders Sandberg

REVISORSERSÄTTARE

Lars-Peter Alexandersson
Karin Blom

VALBEREDNING
Sammankallande

Irené Tydén
Sven-Åke Collin
Matz Rysjö

ARBETSGRUPPER
Föreningarnas Dag/Föreningsmässa
Sammankallande

Utbildning
Sammankallande

Tina Fingal Swens
Anders Falk
Johan Svanberg
Khalid Mohammed
Helena Astvald
Peter Beijer
Thomas Eek
Inga-Lill Ekblom
Tina Fingal Swens
Sven Göran Gustafson
Lotten Hansson
Matz Rysjö
Le-Roy Wentzel
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Marknadsföring
Sammankallande

Politikerdialog
Sammankallande

Säkerhetsgrupp
Sammankallande

Nätverk anställda
Sammankallande

Tina Fingal Swens
Pamela Khamo
Emelie Rosén
Inga-Lill Ekblom
Emma Thuresson

Helena Astvald
Tina Fingal Swens

Tina Fingal Swens
Caroline Daly
Petra Elb
Nina Liljemark
Emelie Rosén

Tina Fingal Swens
Helena Astvald
Lasse Lundberg
Helena Frisk Wesström
Johanna Tybell

Nätverk trygghetsfrämjande arbete (arbetsgrupp för)
Sammankallande
Tina Fingal Swens
Emelie Rosén
Nätverk etniska idéburna föreningar (arbetsgrupp för)
Sammankallande
Helena Astvald
Anders Falk
Nätverk landsbygdsföreningar (arbetsgrupp för)
Sammankallande
Helena Astvald
Johan Svanberg
REPRESENTATION I EXTERNA ARBETSGRUPPER
ÖreBRÅ
Samverkansråd

Tina Fingal Swens
Helena Astvald
Tina Fingal Swens
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Nationaldagskommittén Inga-Lill Ekblom
Demokratistugan
Helena Astvald
Programråd Samhällsanalys,
Örebro Universitet
Tina Fingal Swens
Utvecklingsråd
Örebro Universitet
Tina Fingal Swens
Sveriges Föreningar
Inga-Lill Ekblom
MUCF
Helena Astvald
MEDLEMMAR
Vid årets slut var 227 föreningar medlemmar i Örebro Föreningsråd. Rådet fick 8 nya
medlemsföreningar under året. 28 föreningar avslutades under året, 24 för utebliven
medlemsavgift och 4 föreningar lades ner.

ÅRSMÖTET ÅR 2020
Årsmöte var planerat till 24 mars men pga. Corona-pandemin genomfördes årsmötet den 8
september. Det genomfördes då både fysiskt och digitalt.
Hopp för generationers dansgrupp stod för underhållningen,
Simon Itikonen från BTK Safir berättade digitalt om föreningen.
Stipendium delades ut till årets ledare.
Pga. inställt Nationaldagsfirande delades även stipendiet ut till Årets förening.
Mötesordförande var Lennart Bondeson och mötessekreterare var Sven-Åke Collin

SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden under 2020 och två styrelsekonferenser.
STYRELSENS ARBETE
På grund av den pandemi som utbröt under våren tvingades styrelsen till att tänka om vad
det gällde arbetsgruppernas arbete och genomförandet av olika arrangemang.
Kontakterna med Örebro kommun har i första hand skett med Anna Fogel på
kommunstyrelseförvaltningen, Thomas Eek och Lotten Hansson, Kultur- och
fritidsförvaltningen samt kommunalrådet Per-Åke Sörman (C). (Jimmy Nordengren (C) från
oktober).
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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, Pamela, Daniela, Mohammed och Stefan med lite olika
ansvarsområden och sysselsättningsgrad. I caféet arbetar Emma och Josefin. Khalid
Mohammed har arbetat som projektledare för projektet Föreningslots. Projektet startade
den 1 september 2019 och avslutades 31 december 2020. Från 1 april har personalen varit
korttidspermitterade med olika sysselsättningsgrad. För att administrera personalfrågor och
viss fakturahantering har Margareta Bergström varit timanställd. Föreningsrådet har också
tagit hjälp med vissa snickeritjänster.
INFORMATION
Örebro Föreningsråd och Föreningarnas Hus informerar löpande via sina hemsidor, utskick
via E-post, via anslag i Föreningarnas Hus samt via sina Facebook-sidor och Instagram.
Arbetet med att utveckla hemsidorna pågår kontinuerligt. Dessutom publiceras löpande
information via kultur-och fritidsförvaltningens nyhetsbrev.
Under våren utvecklades Facebook-gruppen kallad ”Föreningarnas Hus” till en digital
anslagstavla då den fysiska tillgången till huset blev begränsad på grund av pandemin.
Möjligheten för föreningar att publicera saker i gruppen kommunicerades via E-post och
gruppen växte under året med nästan 250 nya medlemmar.

ÅRETS FÖRENING 2020
2020 utsågs Verdandi Örebrokrets till årets förening och stipendiet delades ut i samband
med Örebro Föreningsråds årsmöte 8 september.
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Örebro Föreningsråd valde en förening som under pågående pandemi ställt om sin
verksamhet på ett fantastiskt sätt. De hittade nya samverkansformer både med andra
föreningar och med det offentliga. Föreningen har med sin språkkompetens informerat
människor med annan etnisk bakgrund om Corona. Föreningens medlemmar har under hela
perioden ringt medlemmar och deltagare för att höra att alla mår bra. I samarbete med
Örebro Hockey och Örebro Stadsmission har föreningens medlemmar kört ut matlådor till
människor i riskgrupp och också gett dem en pratstund från balkong eller liknande. Under
hela sommaren har föreningen haft verksamhet för barn, unga och familjer utomhus.

ÅRETS LEDARE 2020
Till årets ledare utsågs Joyeuse Spes Nzeyimana från föreningen Hopp För Generationer och
Dan Wakman, Synskadades riksförbund Örebro kommun. Stipendierna delades ut på
Föreningsrådets årsmöte och stipendiaterna fick förutom en pengagåva, diplom och
blommor.
VERKSAMHET 2020
När pandemin slog till i Örebro i mars månad 2020 tog det till en början en tid att boka av,
flytta fram och ställa om olika delar av verksamheten. Det inkom även många oroliga frågor
och funderingar från både föreningsaktiva och hyresgäster i Föreningarnas Hus. Efter en tid
formaliserades rådgivningarna till föreningarna och en viss rutin kunde skapas. Örebro
Föreningsråd använde sociala medier till att uppmärksamma föreningar i Örebro på att
möjlighet till stöd och rådgivning kunde erhållas via telefon, e-post eller personliga möten
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med få personer. Även några promenad-möten genomfördes. Tillgången till digitala verktyg
kom efter semestern.
En länk skapades för att ge möjlighet att ställa frågor anonymt eller med ett önskemål att bli
kontaktad av en rådgivare från Örebro Föreningsråd. Denna distribuerades via
medlemsregister och med hjälp av nyckelpersoner. Frågor som berörde samverkan med
Örebro kommun togs vidare till kommunens samordnare för det civila samhället eller till
kultur- och fritidsförvaltningen. Vanliga frågor har berört föreningsbidrag och många har
känt en oro över bidragen då de på grund av restriktionerna var tvungna att ställa in
verksamhet. Örebro Föreningsråd hade under våren 2020 ett antal rådgivningskampanjer
som berörde andra möjligheter till finansiering, tex genom stiftelsemedel eller stadsbidrag.
Visst stöd med redovisning av bidrag gjordes även under våren. Under pandemin kunde
Örebro Föreningsråd fungera som en länk mellan vissa föreningar som dels saknade
volontärer men som även önskade göra mer för människor drabbade av pandemin. Detta
gjordes delvis i Föreningarnas Hus i början av våren men även med hjälp av sociala medier.
Facebook-gruppen ”Föreningarnas Hus”, vilken är tänkt att användas av alla föreningar i
Örebro som önskar marknadsföra sina verksamheter och aktiviteter, marknadsfördes
bredare och medlemsantalet i stort sett fördubblades under våren 2020. Gruppen kunde nu
användas som en digital version av fysiska anslagstavlor på Föreningarnas Hus. Gruppen
fortsätter att öka i medlemsantal och har varit till stor nytta under hela året. Vissa riktlinjer
finns då enbart föreningsrelaterade frågor får presenteras men många föreningar har
upptäckt nyttan med gruppen.
Förutom att stötta föreningar på ett flertal sätt användes våren till intern
kunskapsutveckling. Nationella organisationer så som MUCF och Forum anordnade en
mängd matnyttiga föreläsningar inom ramen för det civila samhällets förutsättningar i
spåren av pandemin. Dessutom har delar av personal och styrelse deltagit i utbildningar
gällande medlemsrekrytering, upphandlingsfrågor, socialt företagande samt rörande digitala
verktyg och digitala utbildningar.
Under december månad erbjöds Örebro Föreningsråds medlemsföreningar att skicka in
texter och bild till en digital adventskalender som publicerades på Facebook och Instagram.
Gensvaret var stort och alla 24 luckor fylldes av en mångfald av Örebros föreningsliv. Ett
utmärkt sätt att hjälpa föreningarna att marknadsföra sig. Speciellt har sådana initiativ
uppskattats av de mindre föreningarna med begränsad tillgång till digitala hjälpmedel.
Enkät om det civila samhällets upplevelser och påverkan av Corona
Under hösten 2020 skapade och distribuerade Örebro Föreningsråd en enkät till föreningar i
Örebro. Enkäten riktades till; styrelse, anställda, arbetsgivare samt till ideellt engagerade
medlemmar och bestod i ett antal kryssfrågor samt möjlighet till fritext. 126 svar har
inkommit och visar på att föreningslivet i Örebro och det ideella engagemanget påverkats av
pandemin i stor utsträckning. Resultatet finns att hitta på Örebro Föreningsråds hemsida.
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UTBILDNINGAR
På grund av pandemin blev de fysiska utbildningarna inställda under större delen av 2020.
Rådgivning: Fysiskt två tillfällen under vården 2020, därefter har rådgivningen skett digitalt.
Föreningskunskap: Genomförts vid två tillfällen. Första tillfället fysiskt, det andra digitalt.
Ordförande, sekreterare och kassör: Utbildningen genomfördes under 2020 digitalt
kursledare Le-Roy Wentzel, Sven Göran Gustafson och Peter Beijer
Utbildning för valberedning: Genomfördes digitalt kursledare Sven Göran Gustafson
Att genomföra ett årsmöte: Genomfördes digitalt
POLITIKERDIALOG
Detta arrangemang tvingades vi ställa in på grund av pandemin. Dialogen var tänkt som en
workshop med temat ”Utmaningar och gemensamma förslag till lösningar för det nya
årtiondet”
NÄTVERK, TEMAKVÄLLAR
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 är ett öppet nätverk för aktörer i det civila samhället som berörs av eller är
intresserade av trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser. Träffarna har olika
teman som gruppen bestämmer tillsammans. 2020 skedde en träff som handlade om våld i
nära relation. Under kvällen medverkade Örebro kommuns strategiska planerare mot våld i
nära relation, Örebro Bostäder (ÖBO) med sitt projekt ”Våga Bry Dig” samt föreningen
Qvinnoqulan. Deltagande föreningar gavs även möjlighet till en kortare presentation av sitt
arbete.
Nätverket för idéburna etniska föreningar
Nätverket har inte träffats under året op grund av pandemin.
Nätverket för landsbygdsföreningar
Av samma anledning har Inte heller detta nätverk träffats under detta år.
Nätverk för anställda i det civila samhället
Nätverket för anställda i det civila samhället initierades av Almby IK under 2019,
administreras idag av Örebro Föreningsråd och planerades under 2020 tillsammans med
Almby IK och RF/SISU Örebro Län. Syftet är att samla anställda inom den ideella sektorn för
gemensamma frågor, utmaningar och glädjeämnen. Under våren 2020 genomfördes en
frukost med en temaföreläsning om skatter och avgifter innan pandemin dessvärre gjorde
att nästkommande träffar fick ställas in. Under hösten genomfördes en digital lunchträff
med nätverket för att prata lite mer informellt kring upplevelserna under pandemin.
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TEMAKVÄLLAR
Sociala medier
Cecilia Lönn Elgstrand och Kristin Lundström från Örebro Läns Bildningsförbund gav tips och
råd kring hur föreningen kan använda sig utav sociala medier på bästa sätt. Kvällen tog upp
sådant som; hur föreningen kan tänka när de lägger ut information, hur man når så många
som möjligt, eventuella fallgropar etcetera.
RUNDABORDSSAMTAL
Örebro Föreningsråd fortsatte det lyckade konceptet med rundabordssamtal i samband med
torsdagarnas soppluncher. Under våren 2020 bestod samtalen av gästande politiker,
tjänstepersoner och föreningsrepresentanter. Rundabordssamtalen genomfördes på plats i
Föreningarnas Hus till och med den 12 mars. Resterande av vårens tillfällen ställdes in.
Under hösten 2020 kunde samtalen genomföras via Zoom.
EGNA STUDIEBESÖK/ERFARENHETSUTBYTE
Under året deltog Tina och Helena tillsammans med Samverkansrådet i ett digitalt
studiebesök hos NOD. Örebro Föreningsråd har också tagit initiativ till ett digitalt nätverk
med Malmö Ideella och Malmö stad samt GOT UNITED, forum för samverkan i Göteborg.
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 53 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 2020 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, medlemsföreningar, övriga föreningar och allmänhet är: 6-års jubileum,
föreningsfrukostar, soppluncher, afternoon tea. Våra planerade trivselaktiviteter under
våren och hösten tvingades vi att ställa in på grund av pandemin.
HUSETS CAFÉ
I september kunde vi glatt kliva in i vårt nya och fräscha kök! Invigningen av det skedde den
29/9 tillsammans med en liten skara människor samt med tilltugg och quiz. I takt med de
olika restrektionerna har beställningar och dagskassa minskat. Vi ställde om och erbjöd lunch
och fika för avhämtning. Vi har fortsatt servera sopplunch för de som rör sig i huset. I
februari installerade vi ett nytt kassasystem och kan nu ta emot betalning med kort. Vi bakar
och fyller på lager och fräschar upp Caféet.
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Örebro Föreningsråd var inte med i arbetsgruppen för MR-veckan 2020 men hade ett
rundabordssamtal under den aktuella veckan inom temat och var därmed presenterade i
marknadsföringen av veckan. Vid detta digitala rundabordssamtal redogjorde en
representant från socialtjänsten för kommunens arbete med våld i nära relation.
FÖRENINGARNAS DAG
Nationaldagsfirandet i Stadsparken ställdes in, därför blev det ingen föreningsmässa.
Föreningarna inbjöds till att delta med underhållning utanför seniorboenden i kommunen
under nationaldagen. Det gjordes även en film med klipp från boendena samt tal av
kommunstyrelsens ordförande Agneta Blom samt Mia Parnevik som konferencier.
SVERIGES FÖRENINGAR
Inga-Lill Ekblom har representerat Örebro Föreningsråd i Sveriges Föreningar. Sveriges
Föreningar är en paraplyorganisation för föreningsråden i Sverige. Även Sveriges Föreningar
har fått anpassa sig utifrån pandemin och hade årsmötet digitalt.
PROJEKT
Föreningslots 2020
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.
Året började bra med ett; ”Kompis Örebro” event i Kulturhuset där nyanlända deltog för att
få höra mer om hur det är att vara med i Kompis Örebro. Vi hade ”Föreningslots
nätverksgruppen” igång då vi hann ha en fysisk träff. Men sedan kom Corona pandemin som
gjorde det mycket svårare att utföra aktiviteterna som vi planerat för året. Träffarna med
språkcaféerna ställdes in och även träffarna på de olika familjecentralerna där vår målgrupp
fanns. Så vi ändrade vår planering och anpassade oss efter situationen. Därför anordnades
det, under hela sommaren, ”Pop-up aktiviteter” i olika bostadsområden i Örebro. Det gjorde
att vi nådde ut till hela 900 personer under hela sommaren. Vi avslutade året med att ha en
föreningslots nätverksgrupp digitalt samt en ”Föreningskunskaps utbildning” för de
nyanlända. Projektet avslutades den 31 december. Det var ett spännande och lärorikt år.
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Projekt mot ofrivillig ensamhet
Örebro föreningsråd har som representant för det civila samhället deltagit i planeringen av
ett projekt mot ofrivillig ensamhet tillsammans med Örebro kommun och RF/SISU. Medel till
detta projekt har sökt hos Vinnova.
Projekt Demokratistugan
Örebro Föreningsråd representerar det civila samhället i en arbetsgrupp, tillsammans med
Länsstyrelsen, Region Örebro Län, Örebro kommun och polisen, som arbetar med
planeringen av demokratistugan.
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 det Civila samhället och Örebro kommun.
SLUTORD
2020 blev ett annorlunda år för oss alla med väldigt stora utmaningar. Örebro Föreningsråd
klarade av att ställa om tack vare engagerad personal och styrelse.
Under året har samverkan med andra föreningar och organisationer utvecklats.
Civilsamhällets roll i kommunen har stärkts och många fler har blivit medvetna om
civilsamhällets betydelse i arbetet med de samhällsutmaningar vi gemensamt har. I en tid
då vår demokrati är hotad blir det civila samhället ännu mer viktigt som demokratifostrare
och demokratibärare.
Jag vill tacka alla föreningar/organisationer som bidrar till ett bättre samhälle. Tack också till
personalen i Föreningarnas Hus och till Föreningsrådets styrelse som med sina insatser 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
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RESULTATRÄKNING

Budget
2020

INTÄKTER

6 443

6 237

36
275
122
15,0
2 350
3 495
150

39
127
82
20
2 167
3 555
247

30 Medlemsavgifter
31 Café
32/34 ÖFR verksamhet/Serviceintäkter
39 Övriga rörelseintäkter
391 Hyresintäkter (inkl fria nyttigheter)
398 Bidrag
399 Övriga intäkter

Utfall
2020-12-31 100%
97%

Budget
2021

5 377

167%

40
150
110
10,0
2 115
2 645
307

108%
46%
67%
134%
92%
102%

-6 443

-6 238

97%

-5
377

-399

-234

59%

-202

-145
-134
-120

-78
-84
-72

-2 664

-2 961

50 Lokalkostnader
505X Investeringar & lokalförbättringar/ombyggnationer
506X Städning & renhållning
507X Reparationer & underhåll av befintlig lokalstatus
509X Övriga lokalkostnader

-2 184
-280
-125
-55
-20

-2 104
-628
-125
-78
-28

6 Administration & kontor

-204

-167

-15
-20
-85
-18
-14
-23
-26
-3

0
-22
-69
-19
-7
-12
-37
-1

-3 176

-2 875

-2 270
-5
-110
-751
-40

-2 134
-40
-102
-564
-23

KOSTNADER
4 Verksamhetskostnader
40 Café
42 Verksamhet ÖFR
45 FL-proj

5 Lokalkostnader

60 Info & marknadsföring
611 Kontorsmaterial & trycksaker
615 Kopiering
62 Tele & Post
63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader
64 Förvaltnings- och demokratikostnader
65 Övriga externa tjänster
69 Övriga externa kostnader

7 Personal, avskrivningar & övriga kostnader
72 Löner till tjänstemän
73 Kostnadsersättningar & förmåner
74 Pensionskostnader
75 Sociala och andra avgifter enligt lag & avtal
76 Övriga personalkostnader
78 Avskrivningar
79 Övriga kostnader
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8 Finasiella intäkter & kostnader

-1

89 Årets resultat

-2

13

54%
63%

-93
-109

60%
111%

-2 389

139%

-2 134
-50
-130
-50
-25

82%

-191

96%
224%
100%
141%

43%

-10
-15
-75
-20
-15
-18
-35
-3

90%

-2 595

1%
110%
81%
103%
48%
53%
142%

94%
804%
93%
75%
58%

-1 860
-5
-80
-620
-30

Ingående
balans

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

Perioden

2020-01-01

Utgående
balans
2020-12-31

Kortfristiga fordringar
15XX Kund-, hyres- & servicefordringar
1630 Skattekonto
1680 Kortfristiga fordringar
1790 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

S:a Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

S:a TILLGÅNGAR

43 403

-43 403

0

73 288
1 049
57 966
175 706
1 340 478

51 698
24 252
-57 966
-25 419
-654 892

124 986
25 301
0
150 287
685 587

1 516 184 -680 310

835 874

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
2060 Eget kapital
2098 Balanserad Vinst/förlust föregående år
2099 Årets resultat

-242 542
23 987

S:a Eget kapital
Avsättningar
2290 Avsättningar för investeringar

S:a Avsättningar
Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder
2499 Övriga kortfristiga skulder
2510 Skatteskulder
2514 Beräknad löneskatt
26XX Moms, redovisningskonto
27XX Personal - skatter & avgifter
29XX Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter
2994 FL-projektet
2999 Övriga skulder

S:a Kortfristiga skulder

S:a EGET KAPITAL OCH SKULDER

14

-10 731
1 927

-242 542
13 256
1 927

-218 555

-8 804

-227 359

-150 000

150 000

0

-150 000

150 000

0

-20 667
-6 664
-24 916
-24 787
-11 894
-104 033
-81 544
-859 968
-2 425

-70 373
-1 344
-1 988
410
76 055
-127 380
-39 336
796 737
-104 398

-91 040
-8 008
-26 904
-24 377
64 161
-231 413
-120 880
-63 231
-106 823

-1 136 898

528 383

-608 515

-1 516 184

662 428

-835 874

FÖRSLAG TILL ARBETSPLAN FÖR ÖREBRO FÖRENINGSRÅD 2021
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 föreningsträffar
Bjuda in till nätverksträffar
Informera medlemsföreningar
Anordna Föreningarnas Dag
Stimulera till samverkan mellan föreningar och offentlig sektor och mellan föreningar
Att stödja ideella föreningars verksamhet
Driva Föreningarnas Hus
Anordna utbildningar
Arrangera temakvällar och Rundabordssamtal
Vara rådgivare
Vara mentorer till föreningar
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
Aktivt arbeta med demokratifrågorna under demokratins jubileumsår 2021
Medverka i Örebroveckan för mänskliga rättigheter
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Arrangera temakvällar om aktuella frågor
Anordna utbildningar
Att initiera och planera utvecklingsinsatser som berör föreningarna och deras verksamhet i
samverkan med Örebro kommun och andra aktörer
Delta i projekt initierade av Örebro kommun, RF/SISU
Driva arbetet i Samverkansrådet Örebro kommun
Delta i programråd arrangerade av Örebro universitet
Delta i projekt Demokratistugan 2021 Länsstyrelsen Örebro Län, Region Örebro Län,
Polisen, Örebro Universitet
Samarbeta med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor och andra kommunala,
regionala och nationella organ.

Vi bygger broar mellan föreningar
För Föreningsrådets styrelse

Helena Astvald
Ekblom
Ordförande

Emelie Rosén
Vice ordförande

Peter Beijer
Kassör

Johan Svanberg
Ledamot

Harbi Amir
Ledamot fr.o.m. 8/9
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Inga-Lill
Sekreterare

Anders Falk
Ledam

