
     
    
Verksamhetsberättelse 2021 
Styrelsen för Sveriges Föreningar avger härmed en berättelse över verksamheten  
2021-01-01- 2021-12-31. 
 
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, Olle Möller, vice ordförande, Lars 
Lindgren kassör, Frida Javaheri, Sofia Tungfeldt, Inga-Lill Ekblom samt Bitota Sparf. 
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten.  

Valberedning och revisorer 
Valberedningen har bestått av Berit Hallqvist (sammankallande), Ivar Scotte och Mona 
Lindqvist. 
Revisorer: Christer Grunder och Linda Attin.  
 
Medlemsföreningar 
Sveriges Föreningar har under året haft 23 medlemsorganisationer. 

• Landskrona idrottsföreningars samorganisation LISA 
• Malmö Idrottsföreningars Samorganisation 
• Malung-Sälens föreningar 
• Malmö Ideella 
• Linköpings Idrottsförbund 
• Umeå föreningsråd  
• Vårgårda föreningsråd 
• Helsingborgsidrottens samorganisation 
• Varbergs föreningsservice 
• PIL Lund (t.o.m. 20 december) 
• Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala (SIU) 
• Nordanstigs föreningsråd (Nedlagd i april) 
• Föreningsrådet i Borås 
• Örebro föreningsråd 
• Piteå föreningsservice 
• Göteborgs Förenings Center 
• Linköpings Ungdomsråd 
• Haninge föreningsråd 
• Falkenbergs Föreningsråd 
• Möckelnföreningarna 
• Ölands idrottskrets 

 
Några medlemsorganisationer har signalerat att deras kommuner vill starta egna paraplyer och 
föreningsservice, kommuner som inte ser meningen med föreningsdrivna paraplyer. Styrelsen 
har i olika sammanhang verkat för att visa på styrkan med lokala paraplyer i varje kommun. 
Det är samtidigt glädjande att ett par kommuner visat intresse av att få kunskap om hur de kan 



stötta föreningar att bilda föreningsråd. Föreningsrådet i Nykvarn har startat under året med 
ett visst stöd av SFs ordförande. 

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. 6 Nyhetsbrev skickades ut under året. Antalet 
prenumeranter har stadigt ökat och uppgick vid årsskiftet till 471 mottagare. Ordföranden 
Agneta Rolfhamre skrev ett julbrev i årets sista Nyhetsbrev. 

Vi har även vid 3 tillfällen inom ramen för Nyhetsbrevet kommunicerat med samtliga 
kommunalråd i landet samt ett stort antal fritidspolitiker och kommunala chefstjänstepersoner, 
sammanlagt drygt 1 800 personer. 

Våra medlemsbrev har bytt namn till Medlemsinfo. Innehållet berör riktad 
medlemsinformation, goda exempel på hur medlemmar löst eventuella problem eller 
spännande verksamheter. 14 Medlemsinfo gavs ut under året. 

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.  

Pandemin har även under 2021 försvårat en del men samtidigt skapat nya mötesformer såsom 
digitala lösningar. I och med detta har vi nått fler personer. 

Vi har under året lyft fram Sveriges Föreningar i de forum som verkat digitalt.  

Vi har i samverkan med KC Kompetenscenter, Malmö, erbjudit digitala utbildningar. 

I samverkan med MUCF arrangerade vi tre webbinarier på temat lokal samverkan mellan 
offentlig och idéburen sektor.  

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

Sveriges Föreningsvänligaste kommun 

 

Till Sveriges Föreningars utmärkelse ”Gyllene koppen” 2021 valdes Karlskoga kommun till 
Sveriges Föreningsvänligaste kommun.  

Juryn bestod av Gunnar Nilsson och Ivar Scotte, båda före detta styrelseledamöter och Olle 
Möller som styrelsens representant. 

 
  



Sociala medier 
Hemsidan www.sverigesforeningar.se har under året blivit en mer fungerande hemsida. 
Facebooksidan Sveriges Föreningar har uppdaterats regelbundet. På dessa båda plattformar 
finns det stor förbättringspotential. 
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. 

Vi har även internt börjat använda en administrativ digital plattform som på sikt vi tror 
kommer att innefatta medlemsorganisationerna. 

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 2021 
Vi utsågs av regeringen till remissinstans och lämnade yttrande gällande en utredning. Denna 
gång var det utredning - Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och 
redovisningen av anslaget till hovet (SOU 2021:74) som vi svarade på. Vårt remissyttrande 
finns att läsa på hemsidan 
 
Kommunikation med kommuner och presumtiva medlemmar 
Informationsmaterial har skickats till intresserade föreningsråd med syfte att erbjuda 
medlemskap. Deltagande i möten med blivande föreningsråd. 
 
Extra årsmöte 
Styrelsen arbetade under året fram ett förslag till uppdaterade stadgar. Stadgeändringar ska 
beslutas vid två på varandra följande årsmöten och därför avhölls ett extra årsmöte i december 
där förslaget diskuterades, justerades och det togs beslut. Förslaget ska antas vid ordniarie 
årsmöte 2022 för att vinna laga kraft. 
 
Höstkonferens 
På grund av rådande pandemi genomfördes ingen höstkonferen. 
 
Hemmavinsten 

about:blank
about:blank


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 2022  
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