
                             

   Verksamhetsplan 2016 
        

Sveriges Föreningar kommer ha som huvuduppgift 2016, att inbjuda lokala 

paraplyorganisationer att bli medlemmar. Dessutom att vara behjälpliga när föreningslivet på 

orten tar eget initiativ till bildande av lokal paraplyorganisation. 

Sveriges Föreningar vill sprida kunskap som delger varandra om lokala förutsättningar och 

idéer till förbättringsåtgärder att verka som lokal paraplyorganisation. Sveriges Föreningar 

kommer sprida nyheter och information genom hemsidan.  

Sveriges Föreningar kommer att utse ”Sveriges föreningsvänligaste kommun 2016”. 

Kommuner, föreningsråd och intressenter har möjlighet att nominera kommuner. Föreningen 

har införskaffat ett nytt pris ”Den gyllene koppen” – en gyllene kopp i en glasskål -”utan fika 

stannar föreningslivet”. 

Sveriges Föreningar vill ha ett nära samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och 

Landsting. Sveriges Föreningar vill årligen uppmärksamma goda krafter på det kommunala 

planet. Sveriges Föreningar vill vara behjälplig när en kommun vill medverka till bildandet av 

lokal paraplyorganisation.    

Sveriges Föreningar vill vara en samaktör i spridning och medverkan till fler lokala 

överenskommelser påbörjas eller utvecklas. Sveriges Föreningar kommer fortsättningsvis 

vara aktiv i de nationella överenskommelser som tecknats och eventuellt nya som påbörjas. 

Sveriges Föreningar vill årligen arrangera konferenser i form av minikonferens i samband 

med årsmötet - i år på Ersta konferens i Stockholm, och ett höstmöte i Umeå, som stärker 

det lokala erfarenhetsutbytet. 

Sveriges Föreningar kommer att arbeta för att bli en stabil organisation med hållbar ekonomi 

samt att följa upp att det civila samhället får det stöd som framkommit i utredningen Ett stärkt 

civilsamhälle att föreningar har behov av .  

Sveriges Föreningar kommer att stödja medlemsorganisationerna att inbjuda de lokala 

riksdagsledamöterna under riksdagsmåndagen. 

Medlemmar som har nyheter skickar de till oss och vi presenterar nyheter som är intressant 

för våra medlemmar dels via mejl och på hemsidan. 

Sveriges Föreningar vill samverka med Sparbankernas Riksförbund kring lokal utveckling på 

det lokala planet. 

Sveriges Föreningar vill medverka på sparbankernas riksförbunds ordförandekonferens. 


