
 

                                                

Medlemsbrev april 2020  
  

Coronakrisen 

Vi i styrelsen för Sveriges Föreningar står beredda att stötta er och 
ge er så mycket information som bara möjligt som är en följd av 
Coronakrisen. Vi lägger löpande in information som kommer från 
Regeringen, Folkhälsomyndigheten och andra informationskällor på 
vår Facebooksida. 
Vi har nyligen skickat ut en enkät som det är angeläget att både ni 
medlemmar och era medlemsföreningar svarar på då det kommer att 
ligga till grund för en nationell studie. En studie i syfte att få en bild 
av hur Coronakrisen slår mot er föreningar och organisationer. Mer 
information nedan. 

 
Vi har snabbt funnit nya sätt att ha möten på som t ex vårt årsmöte 
som hölls digitalt den 21 mars. Det fysiska årsmötet och Mini-
konferensen fick ställas in med kort varsel på grund av att det i 
Stockholmsregionen fanns en stor smittorisk. Tack för er förståelse. 
 

Några tips på mötesmöjligheter om ni inte kan ha fysiska 
möten. 
Telefon och videomöte:                                                                       
Kostnadsfritt på 08 5000 5000. Gör en egen kod efter instruktion. 
Ingen registrering men ni kan bara vara högst 5 personer. 



 

Messenger, Skype och WhatsApp har både telefon- och videomöten. 
 
Hur har ni löst medlemskontakten om ni fått ställa in fysiska möten? 
Dela gärna med er med tips eller om ni vill ha idéer på lösningar av 
era problem. 
Skriv till agneta.rolfhamre@sverigesforeningar.se  som skickar ut till 
er. Det kommer även läggas in på vår hemsida. 
 

 
Nya styrelsen                                                                             
Vi tackar Raymond Svensson, Haninge Föreningsråd, som lämnar 
sitt uppdrag.  
Vi hälsar Annett Haaf, Haninge Föreningsråd, Lars Lindgren, Umeå 
Föreningsråd och Olle Möller Skånes Föreningar välkomna. 
 
Agneta Rolfhamre, ordförande 
Erwin Apitzsch, vice ordförande 
Lars Lindgren, kassör 
Annett Haaf, sekreterare 
Inga-Lill Ekblom, ledamot 
Amil Sarsour, ledamot 
Olle Möller, ledamot 
 
Valberedningen: 
Berit Hallqvist – Borås - sammankallande 
Frida Javaheri – Varberg                                                                      
Ivar Scotte – Malmö 

Revisorer: 
Linda Attin 
Christer Grunder 
 
Styrelsens, valberedningens och revisorernas kontaktuppgifter              
kommer inom kort in på vår hemsida. 
Årsmöteshandlingar ligger på vår hemsida 
http://sverigesforeningar.se/ 
Underskrivet årsmötesprotokoll kommer inom kort, även det på 
hemsidan. 

 

mailto:agneta.rolfhamre@sverigesforeningar.se
http://sverigesforeningar.se/


 

Coronapandemin: 

• Enkät: 

Vi har i två omgångar skickat ut en enkät som ska spegla hur vi 
i förenings-/organisationslivet drabbas av covid 19. Enkäten 
kommer att ligga till grund för den nationella som 
sammanställs och som vi sedan skickar ut till er. Detta 
tillsammans med de lokala svaren. Vi hoppas på er hjälp med 
att få in lokala svar från så många av era medlemmar som 
möjligt. Tack för hjälpen 
Till enkäten http://bit.ly/2Xjs6f7SvF  
För frågor kontakta Olle Möller 0708 99 55 37 

 

På vår Facebooksida samlar vi en del pressmeddelanden 
med anledning av covid-19. Dela gärna med er till era 
föreningar och håll koll på vår FB sida. 
 
Skydda dig och andra från smittspridning skrivet på olika 
språk.                                                  
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-
andra?fbclid=IwAR1xaY2_jUPLP26piSkQ7XK-Z-
hazbGVdF90K8Ki7k43oYdDtqZocAnTLAY 

MUCF välkomnar nytt regeringsuppdrag: Viktigt att 
civilsamhället får stöd i dessa tider 

https://www.mucf.se/pressmeddelanden?fbclid=IwAR0L5fCZPDPg91bF8r

9uFSoGlDdJGx4FNm0cqjBBvcZ0esqHhxU2JTiXekE 

 

Om du känner dig orolig på grund av coronaviruset. 
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-

storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/for-dig-som-

ar-orolig 

 

 

 

   

http://bit.ly/2Xjs6f7SvF
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra?fbclid=IwAR1xaY2_jUPLP26piSkQ7XK-Z-hazbGVdF90K8Ki7k43oYdDtqZocAnTLAY
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra?fbclid=IwAR1xaY2_jUPLP26piSkQ7XK-Z-hazbGVdF90K8Ki7k43oYdDtqZocAnTLAY
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra?fbclid=IwAR1xaY2_jUPLP26piSkQ7XK-Z-hazbGVdF90K8Ki7k43oYdDtqZocAnTLAY
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra?fbclid=IwAR1xaY2_jUPLP26piSkQ7XK-Z-hazbGVdF90K8Ki7k43oYdDtqZocAnTLAY
https://www.mucf.se/pressmeddelanden?fbclid=IwAR0L5fCZPDPg91bF8r9uFSoGlDdJGx4FNm0cqjBBvcZ0esqHhxU2JTiXekE
https://www.mucf.se/pressmeddelanden?fbclid=IwAR0L5fCZPDPg91bF8r9uFSoGlDdJGx4FNm0cqjBBvcZ0esqHhxU2JTiXekE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.krisinformation.se%2Fdetta-kan-handa%2Fhandelser-och-storningar%2F20192%2Fmyndigheterna-om-det-nya-coronaviruset%2Ffor-dig-som-ar-orolig%3Ffbclid%3DIwAR0MidmB1Sd_eDViOiTGJywWXN0suRmwF2ytlez6FPX2ZdNbz9gFtVrppc0&h=AT0Kut0qH6E8LQzRDpH1_HN-y6t50wCcWdXY-X7_7YOx_r_ArW6SZjRYKUeTpIhHpCrt8RPPOOisuLsLwbvdVmPc2UgnO8V3GD9MjsBKJP0fyAUxhapMexTKEm_kjs5_ecGq&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1xw_ZLCb2-fmUNkGknP5A16oEivP5yC6G1wjbcNC_i9SmQU0Es0FfYQMLa_L-Akhy6Ss7e_jrRja-aF7QPadW_pvZ2EkAYixq_cHdmB5jg96jzPHLEJ9D6nCGpcUgOpVI8SaHucxtuC0bYGDoaKY_7qYCm-N62crtxdIrAw8CMUyQonmjQDzbRh39N
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.krisinformation.se%2Fdetta-kan-handa%2Fhandelser-och-storningar%2F20192%2Fmyndigheterna-om-det-nya-coronaviruset%2Ffor-dig-som-ar-orolig%3Ffbclid%3DIwAR0MidmB1Sd_eDViOiTGJywWXN0suRmwF2ytlez6FPX2ZdNbz9gFtVrppc0&h=AT0Kut0qH6E8LQzRDpH1_HN-y6t50wCcWdXY-X7_7YOx_r_ArW6SZjRYKUeTpIhHpCrt8RPPOOisuLsLwbvdVmPc2UgnO8V3GD9MjsBKJP0fyAUxhapMexTKEm_kjs5_ecGq&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1xw_ZLCb2-fmUNkGknP5A16oEivP5yC6G1wjbcNC_i9SmQU0Es0FfYQMLa_L-Akhy6Ss7e_jrRja-aF7QPadW_pvZ2EkAYixq_cHdmB5jg96jzPHLEJ9D6nCGpcUgOpVI8SaHucxtuC0bYGDoaKY_7qYCm-N62crtxdIrAw8CMUyQonmjQDzbRh39N
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.krisinformation.se%2Fdetta-kan-handa%2Fhandelser-och-storningar%2F20192%2Fmyndigheterna-om-det-nya-coronaviruset%2Ffor-dig-som-ar-orolig%3Ffbclid%3DIwAR0MidmB1Sd_eDViOiTGJywWXN0suRmwF2ytlez6FPX2ZdNbz9gFtVrppc0&h=AT0Kut0qH6E8LQzRDpH1_HN-y6t50wCcWdXY-X7_7YOx_r_ArW6SZjRYKUeTpIhHpCrt8RPPOOisuLsLwbvdVmPc2UgnO8V3GD9MjsBKJP0fyAUxhapMexTKEm_kjs5_ecGq&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1xw_ZLCb2-fmUNkGknP5A16oEivP5yC6G1wjbcNC_i9SmQU0Es0FfYQMLa_L-Akhy6Ss7e_jrRja-aF7QPadW_pvZ2EkAYixq_cHdmB5jg96jzPHLEJ9D6nCGpcUgOpVI8SaHucxtuC0bYGDoaKY_7qYCm-N62crtxdIrAw8CMUyQonmjQDzbRh39N


 

 

 

Vår Minikonferens som fick ställas in på grund av Coronan 

blir av fredagen den 18:e kl 12:00 – t.om. lördagen den 19:e 

september kl 13:00. Vi följer självklart 

Folkhälsomyndighetens restriktioner. 

Ersta konferens Erstagatan 1K, Södermalm, Stockholm. 

Anmälan senast 16 augusti. 

 

Värd för Minikonferensen är Malmö Ideella 

• Nyckelorden vi upplever är mer och mer på det lokala planet samla 
och stärka.  

• Samverkan med. 

• Samhällsförbättra och utveckla. 
 

Program fredag 18 september   

12.00         Konferenslunch  

13:00         Välkommen av ordföranden Agneta Rolfhamre 

13:05        Värd för Minikonferensen är Ivar Scotte, Malmö Ideella.                                                                                     

13.15         Det interna arbetet är livsviktigt 

• Vilka olika erfarenheter har vi i styrelserna runt om i landet. 
Hur sker koppling med stadgar, medlemskraften och 
verksamhetsplanering? Hur samlar vi föreningslivet idag och 
hur gör vi det än bättre för oss och omvärlden. Vilka olika 
erfarenheter finns och hur kan vi lära av varandra?! 



 

• Lokala överenskommelser. 
Pågående överenskommelse, med allt det lokala som pågår 
i samverkan med NOD. Vi utbyter erfarenheter till det 
senaste inom forskningen men även våra egna 
erfarenheter.  

• Utan pengar stannar utvecklingen. 
Finansiering av lokala paraplyer. Hur fixar vi säkra pengar i 
framtiden?! Vilka är finansiärer med oss lokala förutom 
kommunen, sparbanken och allmännyttan. Vilka 
erfarenheter har vi med IOP runt om i landet eller hur ser vi 
på samverkan med Vinnova? 

• Finns det fler önskemål på innehåll, så hör av er till 
Malmö Ideella, Ivar Scotte 
ivar.scotte@sverigesforeningar.se  

15.00          Kaffe 
17.00          Sammanfattning av dagen    

17.30          Slut för dagen 

Lördag    

09.00        Hur utvecklar vi Årets Föreningsvänligaste kommun pris?  

10.00        Implementering i SFs verksamhet. 

12.00        Lunch och avslut 

Kostnad: 900:-/person, vilket inkluderar konferensavgiften, lunch och 

kaffe båda dagarna.  

Enbart 18 september 700:-/person  

Anmälan till minikonferensen senast söndagen den 16 augisti. 

info@sverigesforeningar.se 

Konferensavgiften ska finnas på vårt bankgirokonto  606-6492  
senast den 16 augusti. 

Hotellbokning gör var och en själv. Ersta konferens har hotellrum      

tel 08-714 63 41   

För frågor kontakta: agneta.rolfhamre@sverigesforeningar.se 

mailto:ivar.scotte@sverigesforeningar.se
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Nytt poddavsnitt om Digitaliseringens effekter på  
demokratin | Medborgardialog och delaktighet på SKR:s 
webbplats 
I podcasten Demokratiresan får du denna vecka lyssna till Elin 
Whilborg som är professor vid Linköpings Universitet. Hon pratar 
om digitaliserings effekter på demokratin och menar det är en 
politisk utmaning att leda det digitala samhället när gränserna 
mellan det offentligt och privata blir suddigare. 
https://skr.se/4.38bac56168c8a32a9cf.html?utm_source=notifiering&utm_
medium=email&utm_campaign=medborgardialog 
    

Våra planer inför 2020 är att: 

• hitta former för att stärka det lokala föreningslivet genom 

erfarenhetsutbyten. 

• skapa en kunskapsbank av de inkomna respektive insamlade 

erfarenheterna och tips från de lokala Föreningsråden. Denna 

lokala kunskapsbank ska ligga på hemsidan. 

• vara en remissinstans. 

• att nationellt påverka och bevaka det som berör det lokala 

föreningslivet. 

• fortsätta att utse Sveriges föreningsvänligaste kommun. 

• via brev, Facebook och hemsida kontinuerligt informera er 

medlemmar. 

• att stärka vårt inre arbete med bra rutiner. 

 

Vad behöver vi förbättra?   

Vi vill sträva efter att nå ut bättre till er föreningar. Hålla hemsides- och 

Facebooksidorna aktuella. Skicka ut mer information till er. Framförallt 

behöver vi utveckla samarbete med olika parter i samhället som arbetar 

med att underlätta för civilsamhället.  

Vad behöver vi förstärka för att kunna verka för att bli ett starkt stöd för 

lokala föreningar?  

Viveta vad ni behöver utav oss?  
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Ljusa idéer och spännande projekt!                                                           

Vi i styrelsen vill gärna lyfta fram goda idéer och spännande projekt. 

Något du vill att vi skriver om? Hör av dig till Agneta Rolfhamre 070-674 

67 75 eller mail agneta.rolfhamre@gmail.com eller Inga-Lill Ekblom 070-

362 27 54 anders.ekblom@telia.com   

 

Vi önskar er en så fin vår som bara möjligt. 

Nästa brev kommer i juni.                                      

För Sveriges Föreningars styrelse  

info@sverigesforeningar.se 

agneta.rolfhamre@sverigesforeningar.se 

agneta.rolfhamre@gmail.com 

sverigesforeningar.se  

   

Styrelsen 

Agneta Erwin Lars     Annett     Inga-Lill     Amil     Olle 


