Ett paraply för lokala föreningsråd
Medlemsbrev juni 2018

Lite om innehållet:
• Årsmötet den 16-17 mars på Ersta konferens.
• Hur har föreningarna det med GDPR? Några enkla tips
och funderingar.
• Årets föreningsvänligaste kommun. Nacka!!
• Vad har hittills hänt i Parts Gemensamt Forum?
• Minikonferens i Haninge 13-14 oktober. Spara
datumet!
• Nyheter från Regeringen.
• Långsiktigt stöd till Civilsamhället – remiss.
• Litteraturtips.
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Vi i styrelsen för Sveriges Föreningar önskar alla välkomna in
i juni månads medlemsbrev.

Ordföranden har ordet:
Det blåser positiva vindar för oss i det civila samhället. Nu börjar det ske
ting som kan vara till vår fördel när delar ur Paletten börjar göra
verkstad. Hela bilden är inte klar än för oss om hur det kommer att
påverka just Sveriges Föreningar men jag är övertygad om att det finns
öppningar för oss som nationell organisation och för er alla lokala
paraplyer.
Vi börjar alltmer ses som en representant för det civila samhället med
fokus på lokala frågor och plattformar men det har tagit tid. Vi har dels
arbetat mycket för att synas i många sammanhang som regering och
myndigheter ordnat men dels fått hjälp av andra organisationer att
påminna om att vi finns. Vi har till exempel blivit inbjudna att ge ett
remissvar på promemorian Långsiktigt stöd till det civila samhället. Det
skall bli spännande att läsa och ge svar som eventuellt kan påverka vår
ekonomiska trygghet.
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Vi arbetar för att bli fler medlemmar vilket skulle kunna ge alla lokala paraplyer
en nationell röst. Där det inte finns lokala paraplyer ska vi fortsätta vårt arbete
med att vara behjälpliga med att starta ett lokalt paraply.
Att verka som lokala paraplyer - det enar oss.
Vi ska göra allt vad vi i styrelsen kan för att vara ett stöd där det behövs och
framförallt verka nationellt för att stärka Sveriges Föreningars ställning och
underlätta för lokala paraplyer.
Vi står inför stora utmaningar bland annat om hur vi gör våra minikonferenser
lockande och intressanta för er medlemmar och hur vi kan hitta lösningar för
att hålla ner kostnaderna så mycket som möjligt. Den senaste
minikonferensen med få deltagare gör frågan mycket aktuell.
I detta arbete blir vi påminda om vad som är bra med vår hemsida och
vad som är mindre bra. När hemsidan kapades för ett tag sedan så
försvann möjligheten att klicka och få upp länkar. Vi fortsätter vårt
arbete med att försöka lägga in materialet igen och ta bort det som
inte är aktuellt. Vi ber er om ert tålamod men är det något ni vill ha
som det inte går att ta fram – hör av er så får ni det i mejl- eller
brevform.
Vad vill ni kunna hitta i hemsidan? Saknas något? Hör av er.
Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i laga kraft. I
detta nummer finns det lite funderingar och några enkla tips.
Agneta Rolfhamre/ Sveriges Föreningars ordförande
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Minikonferensen och årsmötet på Erstakonferens
Den 16 - 17 mars 2018

Vi var 10 personer som träffades på Ersta konferens för vår årliga
minikonferens och årsmöte.

Ludvig Sandberg

Jan Linde

Raymond Svensson

Vi inledde med Ludvig Sandberg, Forum, och ett mycket intressant föredrag om
PGF. Vad PGF är (se nedan om PGF) och hur organisationerna kan påverka.
Jan Linde, Ordförande i Svensk Förening för Folkhälsoarbete, gav oss en inblick i
deras arbete samt Jans nya bok (se under litteratur) Civilsamhällets roll för

jämlikare hälsa
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Sverige är ett välfärdsland. Redan på 1950- och 60-talen tog vi krafttag mot
trångboddhet och för hygienen i befolkningen. Vi byggde miljonprogrammets
alla lägenheter. Satsningen på en grundskola, med nio år för alla är tillsammans
med en utbyggd gymnasieskola och flera personer med eftergymnasiala studier
är ett annat framgångsrecept. Bättre fysiska arbetsmiljöer och en väl utbyggd
hälso- och sjukvård har medverkat till utvecklingen.
GDPR
Tillsammans med Raymond Svensson, Förvaltningssamordnare & rådgivare,
Studieförbundet Vuxenskolan, diskuterade vi GDPR och hur vi skulle kunna ge
stöd till våra lokala föreningar.

Årsmötet

Årsmötet inleddes med en kort presentation av vår mötesordförande Petri
Salonen, kommunalråd i Haninge kommun.
Efter det följde sedvanliga årsmötesförhandlingar. På vår hemsida ligger vårt
årsmötes- och konstituerande protokoll utlagda.
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Styrelsen för 2018

Ordförande, Agneta Rolfhamre

Vice ordförande, Erwin Apitzsch

Sekreterare, Anita Jonsson.

Kassör, Bo Kindgren
Ledamöter

Agneta Rapp

Amil Sarsour

Inga-Lill Ekblom
Sida 6 av 15

Läs mer på vår hemsida www.sverigesforeningar.se

Emil Lundkvist avtackades för sin tid i styrelsen.

Några enkla tips som för er som eventuellt inte är helt på det
klara över hur den nya GDPR (General Data Protection
Regulation) lagen påverkar.
Vi har alla i alla möjliga sammanhang fått information om hur lagen påverkar
oss som privatpersoner. På vår FB sida och i höstens medlemsbrev har vi
skickat ut information men vi lämnar här ut några kortfattade tips.
Får föreningen hantera personuppgifter digitalt?
• Ja, om ni informerar om varför ni registrerar era medlemmar och att ni
gör det på ett säkert sätt.
• Ja, om ni korrigerar felaktigheter samt rensar bort uppgifter när de
inte längre behövs.
• Ni behöver bland annat informera om hur länge personuppgifterna
lagras och möjligheten att bli borttagen.
• Informera era medlemmar om att de kan klaga till Datainspektionen
om de anser att ens personuppgifter har hanterats felaktigt av er.
• Föreningar som har t.ex. en Facebook-sida är ansvariga för allt som
står där, även sådant som andra kommenterat och lagt till.
• Behåll bara det som behövs, varken mer eller mindre.
Hur inhämtar ni samtycke från era medlemmar?
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Den som behandlar personuppgifter måste i efterhand kunna visa att ett
samtycke har lämnats. Exempelvis genom att de kan kryssa i att medlemmen
godkänner hur uppgifterna kommer att användas.
Behandlar ni personuppgifter om barn?
Genom GDPR införs ett förstärkt skydd för barns personuppgifter, särskilt när
det gäller sociala nätverk t.ex. Facebook. Då måste ni inhämta vårdnadshavares
samtycke för att få behandla barnets uppgifter eller bilder på barnet. Detta
gäller enligt förordningen, barn under 16 år. Ni måste kunna visa att
vårdnadshavarens samtycke har lämnats.
Vad ska ni göra vid incidenter?
Om ni blir utsatta för dataintrång eller på något annat sätt förlorar kontrollen
över de uppgifter ni lagrar måste ni dokumentera alla sådana händelser. När
det är en risk att incidenten medför risker för enskildas fri- och rättigheter
måste ni anmäla händelsen till Datainspektionen inom 72 timmar.
Vem ansvarar för dataskyddsfrågor i er förening?
Ni ska utse någon i er förening som har ansvaret för dataskyddsfrågor.
Tips på länk
http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/forberedelser/ f orberedelserforpersonuppgiftsansvariga/

Sveriges föreningsvänligaste kommun 2017

Mats Gerdau, Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, Gunnar Nilsson, Sveriges
Föreningar, Anders Mebius, Kultur- och fritidsdirektör och Ivar Scotte, Sveriges Föreningar.
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Den 23 maj delades priset ut på Nacka kommuns första Föreningsgala. Sveriges
Föreningar representerades av Gunnar Nilsson och Ivar Scotte som utgör prisets
jury samt Agneta Rolfhamre från styrelsen. Juryn har gjort ett digert arbete med
att gå igenom alla ansökningar och ta reda på om kommunerna motsvarar våra
krav på att bli årets Föreningsvänligaste kommun.

Vad har hittills hänt i PGF?
Partsgemensamt forum för dialog
I Partsgemensamt forum diskuterar representanter från regeringen och
civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan
förbättras.

Dialogen i fokus
Det är dialogen i sig som är syftet med forumet. Avsikten är att samtalen ska
kunna bidra till att förbättra villkoren för civilsamhällets organisationer så att de
kan:
göra människor delaktiga
▪ agera röstbärare och opinionsbildande
▪ vara organisatörer av verksamheter och på så sätt bidra till
samhällsutvecklingen och välfärden.
Varje part – företrädarna för det civila samhället och regeringens företrädare –
bidrar ömsesidigt till dagordningen och med underlag till samtalen.
▪

Partsgemensamt forums organisationer 2018
Parterna träffas fem gånger per år. Information om mötenas teman och
sammanfattningar av dialogen finns i artikeln Möten under 2018.
Det civila samhällets representanter;
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Antirasistiska akademin
Civilsamhällets organisationer i samverkan (Civos), 5 platser
Ensamkommandes förbund
Forum - idéburna organisationer med social inriktning
FRII - Frivlligorganisationernas insamlingsråd
Funktionsrätt Sverige
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Ideell kulturallians
▪ KSAN - Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och
Narkotikafrågor
▪ LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer
▪ Mattecentrum
▪ Riksidrottsförbundet
▪ Riksorganisationen Give it forward
▪ Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
▪ Rom och Resande kvinnoforum
▪ Sveriges Föreningar
▪ Unionen
Företrädare för regeringen kommer från Kulturdepartementet och från de
departement som ansvarar för de sakfrågor som diskuteras.
▪

Information om hur organisationerna och representanterna utses samt hur
forumet arbetar finns i artikeln Så här arbetar Partsgemensamt forum.
Summering av dialogerna
Varje år summeras samtalen i en årsskrift. De årliga sammanställningarna
beskriver konkreta förslag på hur politiken kan vidareutvecklas för att förbättra
det civila samhällets förutsättningar och villkor samt anger utmaningar på några
viktiga områden.
Den senaste skriften beskriver konkreta förslag och utmaningar på dessa
områden:
▪
▪
▪
▪

Civilsamhället och tilliten till demokratin.
Civilsamhället och samhällsplanering, fördjupning.
Civilsamhället och representativiteten.
Civilsamhället och värdegrunden – demokratibegreppet.

Minikonferens i Haninge 13-14 oktober
Lördagen den 13 oktober kl 12.00 till och med söndagen den 14 oktober kl
13.00 bjuder
Haninge Föreningsråd, Sveriges Föreningar och Haninge kommun
in till en spännande minikonferens. Programmet är ännu inte helt klart men
några programpunkter kan vi nämna nu.
Plats: Hotell Winn i Haninge (intill pendeltåget). Ett choice hotell med
föreningsrabatter.
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• Barnens Träd för barnens rättigheter
Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till en värdig barndom. Alla
barn skall få känna trygghet, ha möjlighet till en god uppväxt och ett
gott liv.
Barnens Träd är en ideell förening som leds av Jonas Paulman. Jonas är en
av de tusentalet personer som staten bad om ursäkt i stadshuset 2011, i
samband med en vanvårdsutredning om missförhållanden i barnavården.
– Mitt kall är att cykla, paddla och springa land och rike runt för att
uppmärksamma barn och vuxna på barns rättigheter. Jag har själv haft en
väldigt tuff uppväxt och ibland var den enda tryggheten jag hade att gå ut
i skogen och krama ett träd. Nu har jag vänt mina negativa erfarenheter
och gör något kreativt av dem istället, samtidigt som det skapar viktiga
diskussioner i skolorna runt om i landets kommuner.
Nu cyklar, paddlar och springer han land och rike runt och föreläser samt
planterar träd för att uppmärksamma FN:s barnkonvention. Första
milstolpen var att plantera 100 träd. Hundrade trädet planterades
på Ulvsättraskolan i Järfälla 2016. Andra milstolpen är nådd och nu jobbas
det på att nå 300 träd som en tredje milstolpe.
Vi hoppas kunna plantera ett träd under konferensen.
• Haninge kommun – en barnrättskommun. Ett pilotprojekt. Det blir ett
möte med Rädda Barnen och UNICEF samt representanter från Haninge
kommun.
UNICEF Sverige har startat ett pilotprojekt i fem kommuner däribland
Haninge. Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt
bidra till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar
och företag. Haninge kommun är nu en pilotkommun för att kunna bli en
barnrättskommun.
• Haninge - en kommun i rörelse
Under den här programpunkten kommer det att presenteras de delar
som beskriver resan mot att förverkliga Haninge kommuns
Idrottspolitiska program. Mål och effekter för ett friskare Haninge.
• Det kommer fler spännande programpunkter.
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Inbjudan med alla praktiska detaljer och ett färdigt program
kommer i augusti.

Nyheter från Regeringen
Mer kultur till fler i hela landet
Regeringen har under mandatperioden arbetat för kultur i hela landet.
Arbetet sammanfattas i en skrivelse som överlämnades till riksdagen den 5
juni.
Regeringens fokus är mer kultur till fler vilket har resulterat i en
kulturbudget som ökat med över 1,5 miljarder kronor. Vi har stärkt det
regionala kulturlivet och gjort stora satsningar på kulturskolan, biblioteken
och det fria kulturlivet, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.
För att mer kultur ska nå fler har regeringen genomfört en rad olika
reformer, bland annat insatser för den fria konsten och stärkt stöd till
regional och lokal kultur genom kultursamverkansmodellen. Aldrig tidigare
har en större andel av statens samlade utgifter investerats i kultur.
Kontakt
Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
072-532 17 13

En ny nationell överenskommelse undertecknades den 21
februari.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och representanter för det
civila samhället har nått en överenskommelse som ersätter den tidigare
Överenskommelsen inom det sociala området. Den nya överenskommelsen
öppnar för dialog och samråd inom fler sakpolitiska områden och innebär
nya spännande möjligheter för samverkan.
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Syftet med den breddade strukturen är att kunna lösa hinder för
samverkan, hitta gemensamma spelregler och åtgärda kunskapsbrister
inom olika områden.
Den breddade strukturen för dialog och samråd upprättades mellan
regeringen och paraplyorganisationer inom civilsamhället. De
organisationer som från början valt att medverka är Civos –
Civilsamhällets organisationer i samverkan, Famna – Riksorganisationen
för idéburen vård och social omsorg, Forum – Idéburna organisationer
med social inriktning och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.
Ytterligare paraplyorganisationer inbjuds att ansluta.
Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 tillfört den breddade
överenskommelsen tre miljoner kronor.
Den nya överenskommelsen går att läsa i sin helhet här.
För frågor och mer information:
Hannah Kroksson, ordförande för den idéburna parten, 0735005492 kroksson@lsu.se
Karin Bergelv, verksamhetsledare Överenskommelsens kansli,
0709206872 - karin.bergelv@overenskommelsen.se

Litteraturtips
Promemorian
Långsiktigt stöd till det civila samhället
Ansvarig: Kulturdepartementet Publicerad 07 maj 2018
Vi, Sveriges Föreningar har blivit utsedda till att lämna ett yttrande, remissvar,
på denna promemoria vilket vi kommer att göra. Utredningen har inte tagit med
oss organisationer som inte har statliga bidrag utan har i stort sätt utgått från
organisationer som redan har bidrag. Men det finns skrivningar i promemorian
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som kan vara en öppning för oss. Vi kommer att lyfta fram att det är en
nödvändighet att det finns bidragsformer för alla typer av
paraplyorganisationer. Alla synpunkter är välkomna till oss så kan vi ta med
den i vårt svar. Skicka det till agneta.rolfhamre@gmail.com innan 15 augusti.

Rapport från utvecklingsarbete 2017 – SKL

Under 2017 har SKL tillsammans med engagerade kommuner,
landsting/regioner och samverkande organisationer i civilsamhället skapat
lokala och regionala partnerskap (IOP) för samarbete kring komplexa
samhällsutmaningar.
Denna rapport beskriver steg för steg hur partnerskapssamarbete kan byggas
upp i dialog med civilsamhällets organisationer. Förhoppningen är att den kan
tjäna som inspiration och stöd för hur lokala och regionala partnerskap
kan utformas.
Ladda ner Läs

Civilsamhällets roll för jämlikare hälsa av Jan Linde, FFF Svensk
förening för folkhäsoarbete

Sverige är ett välfärdsland. Redan på 1950- och 60-talen tog vi krafttag mot
trångboddhet och för hygienen i befolkningen. Vi byggde miljonprogrammets
alla lägenheter. Satsningen på en grundskola, med nio år för alla är tillsammans
med en utbyggd gymnasieskola och flera personer med eftergymnasiala studier
är ett annat framgångsrecept. Bättre fysiska arbetsmiljöer och en väl utbyggd
hälsovård.
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Mest oroande är den ökande segregationen mellan innerstaden och förorten
med hög andel lågutbildade, fattiga och många födda utanför Europ
Urbaniseringen, omflyttningen från landsbygd till de större städerna, är också
en viktig faktor för hälsan.
Vår idé är att om samhället verkligen erkänner de idéburna organisationernas
roll för hälsan så kommer det att leda till att skillnader i hälsa kan utjämnas. Vi
ser möjligheter till samverkan med i första hand barn- och
ungdomsorganisationer, studieförbund och pensionärsorganisationer. Det finns
starka aktörer att samverka med, t ex idrottsrörelsen. Ofta finns en idéburen
organisation för varje känt behov.
Om du vill ha Civilsamhällets roll för en jämlikare hälsa så skickar du ett mail till
anders@lansnykterhetsforbundet.nu och lämnar uppgift om mottagare,
postadress och fakturaadress. Boken kostar 100 SEK plus porto.
Ladda ner pdf

Vi önskar er alla en skön sommar och på återseende i vårt nästa medlemsbrev
som kommer i augusti.
För Sveriges Föreningar / Styrelsen
info@sverigesforeningar.se
agneta.rolfhamre@sverigesforeningar.se
agneta.rolfhamre@gmail.com

www.sverigesforeningar.se

På Facebook heter vi Sveriges Föreningar
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