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Verksamhetsberättelse 2020 

Styrelsen för Sveriges Föreningar avger härmed en redovisning över verksamheten  
2020-01-01- 2020-12-31. 
Sveriges Föreningar är en nationell organisation med lokala paraplyorganisationer som 
medlemmar. Vi verkar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer. 
Visionen är en fungerande paraplyorganisation i varje kommun. 

Förtroendevalda 
Styrelsen har bestått av Agneta Rolfhamre, ordförande, Erwin Apitzsch, vice ordförande, Lars 
Lindgren kassör, Annett Haaf, sekreterare, Olle Möller, Amil Sarsour och Inga-Lill Ekblom, 
ledamöter. 
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten.  
 
Valberedning och revisorer 
Valberedningen har bestått av Berit Hallqvist, Borås, (sammankallande) Ivar Scotte; Malmö 
Ideella och Frida Javaheri. Varberg. 
Revisorer: Christer Grundel och Linda Attin.  
 
Medlemsföreningar 
Sveriges Föreningar har under året haft 23 medlemsorganisationer. Ett föreningsråd har varit 
vilande. 

• Landskrona idrottsföreningars samorganisation LISA 
• Malmö Idrottsföreningars Samorganisation 
• Malung-Sälens föreningar 
• Malmö Ideella 
• Linköpings Idrottsförbund 
• Umeå föreningsråd  
• Vårgårda föreningsråd 
• Helsingborgsidrottens samorganisation 
• Varbergs föreningsservice 
• PIL Lund 
• Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala (SIU) 
• Nordanstigs föreningsråd 
• Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation 
• Föreningsrådet i Borås 
• Örebro föreningsråd 
• Piteå föreningsservice 
• Göteborgs Förenings Center 
• Linköpings Ungdomsråd 
• Haninge föreningsråd 
• Falkenbergs Föreningsråd 
• Möckelnföreningarna 
• Ölands idrottskrets 
• Föreningsrådet i Enköping (vilande) 



2 
 

Några medlemsorganisationer har signalerat att deras kommuner vill starta egna paraplyer och 
föreningsservice, kommuner som inte ser meningen med föreningsdrivna paraplyer. Detta har 
lett till att ordföranden inlett diskussioner med kommuner som har den inställningen. Det är 
samtidigt glädjande att ett par kommuner visat intresse av att få kunskap om hur de kan stötta 
föreningar att bilda föreningsråd på grund av covid-19. 

De brister som fanns inom Sveriges Föreningar 2019 med försenat utskick av medlemsavier 
och andra administrativa svagheter har styrelsen arbetat intensivt med genom Erwin Apitzsch. 

För att stärka Sveriges Föreningars roll och sprida våra kunskaper och visioner har vi under 
året startat utgivning av Nyhetsbrev. Det blev tidigt en stor spridning av brevet. Mottagare av 
Nyhetsbrevet sträcker sig från intresserade privatpersoner till riksdagsledamöter och från 
föreningar, kommuner till myndigheter. Fem Nyhetsbrev skickades ut efter premiären i mitten 
av oktober. Antalet prenumeranter har stadigt ökat och uppgick vid årsskiftet till 132 
mottagare. Ordföranden Agneta Rolfhamre skrev ett julbrev i årets sista Nyhetsbrev. 

Våra medlemsbrev har bytt namn till Medlemsinfo. Innehållet berör allmän 
medlemsinformation, goda exempel på hur medlemmar löst eventuella problem eller 
spännande verksamheter. Det nya formatet sjösattes i mitten av november och tre 
Medlemsinfo gavs ut under resterande veckor. 

Arbetet med att bygga upp ett mer omfattande medlemsregister har fortsatts. Det finns en 
svårighet att nå alla kontaktpersoner i medlemsorganisationerna då man inte meddelat byte av 
ordförande och kassör.  

Vi har lämnat ett tungarbetat år bakom oss. Pandemin har försvårat mycket men även skapat 
nya mötesformer såsom digitala lösningar. I och med detta har vi nått fler personer men 
samtidigt inte nått de som helt eller delvis saknar datorvana.  

För att få en bild av hur pandemin påverkat våra medlemsparaplyer genomförde vi en enkät 
bland våra medlemsorganisationer. 189 lokala föreningar svarade och man beskrev en 
utmanande vardag med offentligt stöd i varierande omfattning. 

Vi har under året lyft fram Sveriges Föreningar i de forum som verkat digitalt. Bland annat 
deltagit i MUCFs digitala kunskapskonferens 2020. 

Vi har i samverkan med KC Kompetenscenter, Malmö, erbjudit digitala utbildningar med 
bland annat Volontärbyrån rörande engagemangsfrågor. 

Tillsammans med MUCF och Malmö Ideella arrangerade vi en konferens där våra 
medlemsorganisationer fick dela med sig av framtida behov och utmaningar. 

I februari upphörde vår mandatperiod som deltagare i Partsgemensamt forums presidium med 
Agneta Rolfhamre som ordförande.  

 Vi har deltagit med olika roller i olika departement och i Regeringens olika Sakråd (en 
arbetsmetod i Regeringskansliet). Även i de sammanhangen har vi lyft fram Sveriges 
Föreningar. 
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Sveriges Föreningsvänligaste kommun 

 

Till Sveriges Föreningars utmärkelse ”Gyllene koppen” 2020 valdes Bodens kommun. Totalt 
nominerades 12 kommuner. Juryn bestod av Gunnar Nilsson och Ivar Scotte, båda före detta 
styrelseledamöter och Olle Möller som styrelsens representant. 

 
Lokala samverkansformer  
Sveriges Föreningar stöttar, inspirerar och följer utvecklingen beträffande lokala 
överenskommelser. Ett exempel är Haninge kommun med Sveriges Föreningars 
medlemsförening Haninge Föreningsråd. Diskussioner pågår med målet att skapa någon form 
av samverkan, dock har diskussionerna stannat av under pandemin. 

Sociala medier 
Hemsidan www.sverigesforeningar.se har under året blivit en mer fungerande hemsida. 
Facebooksidan Sveriges Föreningar har uppdaterats regelbundet. 
Sveriges Föreningar har varit delaktiga i att sprida kunskap och information om Sveriges mest 
uppskattade hemsida om föreningskunskap, www.forening.se. 
 
Hållbar ekonomi för Sveriges Föreningar 
Styrelsen har i olika sammanhang arbetat med att finna lösningar för att vår ekonomi ska bli 
stabil. Arbete med att finna bättre rutiner gällande fakturering av medlemsavgifter har varit 
gynnsamt. 
Sveriges Föreningar har i olika sammanhang, t ex konferenser och möten med 
regeringstjänstemän i Partsgemensamt forum (PGF) och regeringens kulturutskott försökt 
finna framtida lösningar för en hållbar ekonomi. 
Vi har under året påbörjat diskussioner med några organisationer om en eventuell samverkan 
där vi ska ersättas ekonomiskt för vår insats. 
Att finna en hållbar ekonomi för Sveriges Föreningar pågår ständigt. 

Registrering hos Patent- och registreringsverket 
Sveriges Föreningar har grafiska riktlinjer med direktiv hur medlemsföreningar kan använda 
logotypen. Föreningens logotype har varumärkesskyddats av Patent- och registreringsverket 
(nr 412550). 
Sveriges Föreningar har hos Patent- och registreringsverket registrerat varumärket SER 
(Social Economical Responsibility - ett varumärke och symbol för samhällsekonomiskt 
ansvarstagande) (nr 506651) och Föreningsfonden (nr 512632). 
 
Remisser 2020 
Vi utsågs av regeringen till remissinstans och lämnade yttrande gällande en utredning. 
Glädjande är att vi numera med automatik blir utsedda som remissinstans i ämnen som berör 
oss. Yttrande 2020: Finansdepartementet SOU 2019:56 Idéburen välfärd. Vårt remissyttrande 
finns att läsa på hemsidan. 
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Representation  
Agneta Rolfhamre har deltagit i möten med Morgon Forum, som anordnades av Forum – en 
idéburen organisation med social inriktning och Nationella överenskommelsen. Vidare 
konferens med Allmänna arvsfonden och andra sammanhang riktade till civilsamhället. 
Amil Sarsour var samtalsledare för en av fyra grupper i Samråd för civilsamhället och 
Arbetsmarknadsdepartementet. 
Inga-Lill Ekblom representerade Sveriges Föreningar vid MUCFs konferens i Örebro där 
Örebro Föreningsråd stod för värdskapet. 
 
Kommunikation med kommuner och presumtiva medlemmar 
Informationsmaterial har skickats till intresserade föreningsråd med syfte att erbjuda 
medlemskap. Deltagande i möten med blivande föreningsråd. 
 
Årsmöte och minikonferenser 
Den fysiska Minikonferensen med årsmöte på Ersta konferens den 20-21 mars fick ställas in 
på grund av pandemin. Årsmötet genomfördes digitalt.  
 
Höstkonferensen i Örebro  
På grund av rådande pandemi blev höstkonferensen framskjuten till 2021. 
 
Hemmavinsten 
Konceptet har årligen erbjudits till medlemsföreningar i Sveriges Föreningar. Lars Lindgren, 
Umeå, är utsedd av styrelsen att sköta kontakten med Hemmavinsten. Sveriges Föreningar har 
erhållit 4 000 kr under året från Hemmavinsten.  
 
Avslutning 
Ett stort tack för gott samarbete under det gångna verksamhetsåret riktar vi i Sveriges 
Föreningar till alla medlemsföreningar, Myndigheten för Civilsamhällsfrågor, olika 
departementstjänstemän, Choice hotellkedja och medlemsföreningarnas hemkommuner. 
  
Någonstans i Sverige mars 2021  
          
                       
Agneta Rolfhamre                         Erwin Apitzsch                          Annett Haaf 
Ordförande             Vice ordförande                    Sekreterare    
  
 
Lars Lindgren                               Amil Sarsour                               Inga-Lill Ekblom 
Kassör            Ledamot                     Ledamot                                                   
 
 
Olle Möller 
Ledamot 
 
 
     


