Verksamhetsberättelse
för Vän i Umeå 2020

Medlemmar i föreningen spelade in videohälsningar under advent

Figur 1. Fakta om föreningen 2020. Många möten mellan människor och nästan 6000 deltagare Coronaåret 2020

Pandemin har under 2020 naturligtvis påverkat Vän i Umeås verksamhet på ett
genomgripande sätt. Likväl har vi ordnat över 300 olika aktiviteter med nästan 6000
deltagare. Föreningen växer i antal medlemmar och följare på sociala medier.
Volontärer och ledare är de som möjliggör att föreningen kan ha så stor bredd och många
mötesplatser. Innan pandemin hade vi ett tiotal aktiviteter i veckan, och utan volontärer
som ställt upp med sin tid, kompetens och engagemang så hade detta inte varit möjligt. När
de fysiska aktiviteterna ställdes in så fortsatte engagemanget för flera volontärer in i den
digitala världen.
Behovet av ett ansvarsfullt agerande utifrån smittskyddssynpunkt har förenats med en
möjlighet att bidra till samhällets behov av att informera om riskerna på olika språk, med
film, samtal och skriftlig information. Vi har mer än någonsin behövt erbjuda kontakt och
mötesplatser om än i de flesta fall digitalt.
Därtill har vi på ett framgångsrikt sätt använt oss av friluftsliv och utomhusaktiviteter för
att på ett enkelt och säkert sätt kunnat samlas och bryta isoleringen. Vän i Umeå har
dessutom ställt om verksamhet samt utvecklat en lång rad nya aktiviteter som digitala
språkcaféer, läxhjälp, matlagning och till sist en digital nyårsafton med Vän i Umeå. Vi ska
också minnas att året startade med full verksamhet bl.a. med fysiska språkcaféer.
Det har förstås varit en stor utmaning att behålla kontakter, nätverk och personliga
engagemang när vi inte kan träffas och ses fysiskt i några större grupper. Vi har arbetat

med att rekrytera nya volontärer och återkommande samla ledare för att upprätthålla
verksamheten men också vara beredda att växla upp verksamheten 2021.
Några specifika exempel på innovativa andra lyckade satsningar under året som gått är
mentorsgrupper för unga killar i behov av arbete, samt cykelskola som ett uppdrag från
Umeå kommun.
Vän i Umeå får ofta förfrågningar och önskemål från olika myndigheter, kommunala
verksamheter, universitet och andra föreningar om medverkan i möten, examensarbeten,
synpunkter på olika förslag, samt om vi kan sprida information eller att förmedla kontakter i
våra sociala nätverk. Föreningen har även funnits med i ett stort antal artiklar i press (bl.a.
Dagens Nyheter och Hemmets Journal), inslag i radio och TV och i sociala medier.
Detta omvärldsarbete är viktigt för att bidra till intresse och engagemang för mångfald och
integration. Allt detta möjliggör Vän i Umeås verksamhetsidé och att nå fram med våra
effektmål och syften med vårt IOP, idéburna offentliga partnerskap, tillsammans med Umeå
kommun.

Årets mest hållbara förening i Umeå!
Vän i Umeå mottog vid Umeå idrottsgala i feb 2021, utmärkelsen “Året mest hållbara
förening 2020” från Umeå Energi. Med priset följde även en film som spelades in vid en av
våra skidaktiviteter och som speglade föreningen på ett föredömligt sätt.
Motiveringen lyder:

Med ett stort antal samarbetspartners och ideella krafter engagerar och involverar Vän i Umeå på ett
föredömligt och socialt hållbart sätt – som gör Umeå öppnare och världen vänligare! Grattis Vän i Umeå!

Bild 1. Marcel och Mohsen pratar skidteknik vid Vän i Umeå vinterlördagar på Mariehem.

Bild 2. Lotta och Marcel beskriver målande och personligt idé och syfte med Vän i Umeå.

Bild 3. Från Park Run i december där vi också fick prova på hopprep under ledning av Lisa.

Föränderlig verksamhet
Början av 2020 präglades hög aktivitet med bland annat språkcaféer, av framtidstro och
planering av en rad omfattande arrangemang och aktiviteter, men fick ganska snart ändrade
förutsättningar. Vi fick snabbt anpassa aktiviteter, flytta utomhus eller helt digitalt.
Från sommaren öppnades försiktigt vissa möjligheter att bedriva en mer utåtriktad
verksamhet i den takt och omfattning som pandemiläget medgav och som kunde förenas
med ett bra ansvarstagande. Under sommaren arrangerades två ungdomsläger i Tavelsjö
med ca 20 ungdomar på varje läger. Flera föreningar deltog med workshops under lägren.
Vi kunde från augusti återuppta fysiska språkcaféer, utflykter och idrottsaktiviteter. Det
fanns en stor saknad efter gemenskap och att göra saker tillsammans.
Följande verksamheter upprätthölls ändå under stora delar av året:
● Språkcaféer. Från januari till mars arrangerades 4 språkcaféer i veckan med ca 1448
deltagare. Med Corona fick vi begränsa till max 10–50 personer i våra olika lokaler. I
mars stängde vi de fysiska språkcaféerna och ersatte dem med digitala träffar.
Hösten startade med fysiska träffar men stängdes åter och ersattes av två
språkcaféer i veckan på Zoom (läxhjälp respektive vardagssvenska). Där möttes ett
30-tal deltagare från olika länder tillsammans med ett 10-tal volontärer.
● Läxhjälpsmatchning. Vi fortsätter också med läxhjälpsmatchning där många elever
har fått stöd i sina studier. Nya studiecirklar startades, bl.a. datorkunskap för kvinnor
och körkortsteori på somaliska.
● Fotboll, beachvolleyboll och basket med många deltagare varje vecka. Friluftsgruppen har ordnat vandringar och cykelutflykter i Umeås närområde. Den enda
regelbundna aktivitet där vi kunde mötas fysiskt var promenad- och löpargrupp varje
lördag.
● Cykelskolan startade tre olika grupper på Maja Beskow och under några månader så
fick ca 25 personer börja lära sig att cykla.

Ekonomisk förvaltning och styrelsens arbete
Fakta om föreningen framgår ovan av figur 1 gällande verksamhet och antal aktiviteter etc.
Ekonomin är avgörande och lägger en grund för Vän i Umeå som en hållbar förening för
möten mellan människor. Föreningens ekonomi och intäkter är nästan helt kopplat till vår
överenskommelse genom IOP med Umeå kommun. Årligen finansieras, genom detta avtal,
personal för 2,6 tjänster till en summa av 1 588 tkr för år 2020, där föreningens totala
intäkt för samma tid uppgår till 1 927 tkr. Övriga intäkter är projektbidrag och gåvor.
Föreningens största enskilda kostnader för år 2020 är personal med 1396 tkr, lokalhyror
144 tkr samt redovisningstjänster med 59 tkr.
Styrelsen har under året följt ekonomin noga, justerat och anpassat kostnader som varit
möjliga beroende på att föreningens medarbetare accepterat mycket flexibla anställningar.
Årets resultat uppgår till 147 tkr, med balanserade tillgångar på 160 tkr (sparade pengar)
som blir en värdefull grund för att utveckla och växla upp verksamheten 2021. Vi har till
balansräkningen fört intäkter från 2020 som avser planerade insatser och kostnader för
2021, och dessa finns därmed "sparade" utöver årets resultat.
Styrelsen (Ansvarsgruppen) har haft nio protokollförda styrelsemöten med 24 loggade
aktiviteter samt nio formella beslut. Styrelsen har under året utvecklat arbetet med tre s.k.
ansvarsutskott för ledning/utvärdering, kommunikation respektive extern samverkan/
projekt. För år 2020 utsågs en programgrupp som dock fick vara vilande pga Corona.
Styrelsen har bestått av Annie Andersson, Ulla Hjalmarsson, Lara Heppenstall, Bjerre
Ljungberg, Marcel Mukdad, Staffan Norin, Lotta Nygren, Teodor Persson, Hassib Lewall,
Tatiana Buianina och Eva Gouryie. Anställda och adjungerade: Anna Hellgren, Åsa Norin,
Elinn Bolonassos och Marzieh Tangestani. Revisor Per-Olof Ljung har ibland närvarat.

Verksamhetsidé och värdegrund
Verksamhetsidé
Vän i Umeå vill skapa möten och gemenskap mellan människor från olika länder.
Tillsammans gör vi Umeå öppnare och världen vänligare.

Värdegrund
Tryggt och hållbart – vi tar hand om varandra
Öppet och välkomnande – enkelt för alla att vara med
Glädje och engagemang – roligt när alla hjälps åt
Nätverk och demokrati – vi samarbetar och lär av varandra

Effektmål, verksamhetsområden och fokusområden
Det finns sex effektmål där bedömningar görs med stöd av olika indikatorer. Tidsperiod för
målen är årligen och för jämförande mål är det nivån sep 2021 jämfört med sep 2019.
Till effektmålen kopplas också kvalitativa mål och aktiviteter. Vi beskriver också nedan hur
vi säkrar och utvecklar verksamheten inom prioriterade interna fokusområden.
Nedan görs även en bedömning av påverkan på respektive effektmål (indikatorer).

Effektmål
1. Fler personliga vänner och nätverk
2. Ett fungerande vardagsliv
3. En rikare fritid
4. Ökat intresse och förståelse för mångfald
5. Bättre samverkan med samhället
6. Bättre psykosocial hälsa

Tabellen nedan visar våra externa aktivitetsområden, samt de interna områden där vi säkrar och utvecklar verksamheten.

Arbetet som leder i riktning mot att uppnå våra effektmål är sorterade i
-

Verksamhetsområden - våra utåtriktade aktiviteter
Interna fokusområden - möjliggör, underlättar och säkrar våra aktiviteter

Verksamhetsområden (externa)

Fokusområden (interna)

1. Matchning

1. Kommunikation

2. Språkcaféer

2. Volontärer och ledarskap

3. Friluftsliv och idrott

3. Extern samverkan och projekt

4. Lära och göra

4. Föreningsutveckling/ medlem

5. Arrangemang

5. Resurser och ekonomi

6. Påverkan på samhälle

6. Personal och kontorsfunktion

7. Psykosocialt stöd

7. Uppföljning och utvärdering

Effektmål - uppföljning av mål och aktiviteter
1. Fler personliga vänner och nätverk
Människor/familjer oavsett ursprung
får fler personliga vänner och kontakter
i nya nätverk och grupper

Mål och indikatorer 2020

Resultat / Bedömning

100 fler Umeå-bor i matchningar

Ca 210 personer, många i digital
läxhjälp sedan pandemins start.
Minskningen av fysiska evenemang gör
detta svårt att mäta 2020.
Vi har inte följt upp detta under 2020.

100 Umeåbor i idrotts-, natur- och
kulturvänsmatchningar
75% av matchade personer har kontakt mer än
ett år (alt. nöjda med sin matchning)
10 000 deltagaraktiviteter per år

5902 deltagare under året i fysiska och
digitala aktiviteter.

Kommentar till resultat och analys 2020
Aktiviteter
Vi nådde knappt 6000 deltagaraktiviteter 2020 och minskningen beror på Coronarestriktionerna. Vi ställde om till digital verksamhet i ett tidigt skede, men i dessa aktiviteter
samlas inte lika många per gång i som i fysiska möten.
Matchning
Våren och sommaren 2020 har vi ställt om vår matchningsverksamhet från fysiska träffar
till att erbjuda digital matchning. Under våren 2020 startade vi digital matchning i form av
Språkvän i Umeå och läxhjälpsmatchning.
Vängrupper
Fram till pandemin träffades en grupp (ca 15 personer) varannan tisdag på Orangeriet.
Ungdomsläger och Vän på Ålidhem
Vi har arbetat med att:
● Utveckla arbetet med skolungdomar, främst genom Vän på Ålidhem. Det har
framförallt inneburit att stärka tjejers möjligheter att delta i fritidsintressen.
● Lägerverksamhet under skollov för att erbjuda en meningsfull fritid och ge
ungdomar möjligheter till att träna eget ledarskap, värdegrundssamtal och
föreningsliv. Detta har skett i samarbete med tre olika studieförbund, Kulturstorm,
Umeå orienteringsklubb, RFSU med flera. Vi har också haft ett samarbete med Sävar
camp där ensamkommande ungdomar tränats och fungerat som lägerledare.

2. Ett fungerande vardagsliv
Fler utrikesfödda ska lära sig mer om
samhället, utveckla svenska språket och
andra förmågor för vardagsliv och arbete
Mål och indikatorer 2020

Resultat / Bedömning

Arrangera språkcaféer i fyra stadsdelar

Pågick tills restriktionerna satte stopp.
Därefter två digitala språkkaféer i
veckan samt digital matlagning.
Pågick tills restriktionerna satte stopp.
Pågick tills restriktionerna satte stopp.
Återuppstår digitalt.
Pågick tills restriktionerna satte stopp.

Arrangera ett språkcafé för kvinnor
Arrangera ett Regnbågsspråkcafé tillsammans
med Umeå stadsbibliotek
Anordna bad för kvinnor minst fem tillfällen
varje termin
Anordna matlagningsgrupper tillsammans med
Umeå stadsbibliotek
Ordna cykelkurser höst och vår i två stadsdelar
Ordna två öppna arrangemang med
samhällsfrågor

Pågick tills restriktionerna satte stopp.
Pågick tills restriktionerna satte stopp.
Umegration var planerat till november
med tre evenemang men fick skjutas
upp pga Corona.

Kommentar till resultat och analys 2020
Språkcaféer
Vi arrangerade två digitala språkcaféer i veckan, måndagar och torsdagar, samt ett
Regnsbågsspråkcafé en gång i månaden under våren. Torsdagens språkcafé för kvinnor
fortsatte nästan som vanligt då antalet medgav att kunna träffas fysiskt med avstånd.
Första halvan av hösten arrangerades fysiska språkcaféer på Ålidhem och Ersboda med ca
80 deltagare varje vecka, och ett språkcafé för kvinnor på ABF Ersboda med ca 10
deltagare, men när de nya Corona-restriktionerna infördes så ställde vi om till digitala
språkcaféer och då har deltagandet minskat till ca 30 personer.
Lära och göra
Bad för kvinnor genomfördes varannan vecka under första delen av vårterminen 2020 men
beslutades sedan att ställas in under resten av året på grund av Corona-pandemin.
Varje torsdag under våren och sommaren har vi också haft en digital matlagningsgrupp som
lagat mat och bakat med recept från olika länder. Vi har inte haft dessa träffar under
hösten, men planerar att starta igen under 2021.
Under våren och sommaren har vi träffats i små promenadgrupper i tre områden (Ersboda,
universitetsområdet och centrum) och promenerat och samtalat.

Under våren kom Umeå Fritid överens med Vän i Umeå om att starta en cykelskola efter en
modell från Skellefteå kommun. Sedan 2 juni har vi haft cykelskola med mellan 3 och 8
deltagare (från bland annat Afghanistan och Somalia) samt 2–5 volontärer (från Somalia,
Pakistan, Albanien och Sverige bland annat) varje tisdag. Våren och sommarens cykelskola
har varit en pilot för vårt projekt som startar i september.
Under våren startade Vän i Umeå en mentorsgrupp för ungdomar som är i Umeå under den
nya gymnasielagen, NGL. Mentorerna har förbundit sig till sex träffar med sina adepter. De
flesta mötena har skett digitalt. Av de 12 ungdomar som fått stöd av sina mentorer har 11
fått en tillsvidareanställning.
Övrigt som möjliggör ett fungerande vardagsliv
Det finns främst bland ensamkommande ungdomar behov av praktiskt stöd i form kläder,
möbler och bostäder. Vän i Umeå efterfrågar emellanåt och förmedlar kontakter och annat
som människor erbjuder till föreningen. Svenska Kyrkan har i samarbete med Vän i Umeå
(gruppen Azadi) hjälpt särskilt utsatta ungdomar med bostad, mat och kläder.

3. En rikare fritid
Öka mångfalden av människor
inom kultur- och fritidsaktiviteter
och offentliga arrangemang
(civilsamhället/föreningsliv)
Mål och indikatorer 2020

Resultat / Bedömning

Arrangemang och fester i
samarbeten med olika
föreningar etc.

På grund av Corona har vi inte arrangerat fester och
andra evenemang under 2020. Tillsammans med
Kulturstorm arrangerade vi två ungdomsläger i Tavelsjö
under sommaren med lite färre deltagare och väldigt
noggranna regler. Vi anordnade ett digitalt jul- och
nyårsfirande via Zoom dit vi välkomnade dem som
kunde och ville träffas någon timme.
Under lång tid fortsatte vi med fotboll och
basket/utegym varje fredag samt beachvolley varannan
söndag, men då de striktare restriktionerna infördes
avslutades även dessa. Under våren och
sommaren/hösten hade vi promenader på onsdagar, till
att börja med i tre olika områden, men i slutet bara
längs älven då det var flest deltagare som anslöt sig till
den. I höst ersattes dessa promenader av den
promenad- och löpgrupp som träffats varje lördag
morgon hela året. Under våren satte vi upp tipsrundor i
olika områden i Umeå (Umedalen, Ålidhem, Ersboda,
Gammlia och centrala stan) och uppmanade människor
att röra på sig och se nya platser i Umeå.
Vi har arrangerat ca 10 st cykelutflykter, vandringar
runt Bäcksjön och Nydalasjön.

Arrangera ca 10
fritidsaktiviteter i veckan

Arrangera minst fyra utflykter
per termin.

Kommentar till resultat och analys 2020
Vän i Umeå har hittat andra vägar och alternativa mötesplatser för att motverka ensamhet
och ge nya och gamla umeåbor möjlighet att träffas. Vi har anordnat små utflykter för
begränsat antal människor samt haft digitala språkcaféer och matlagning online.
Vår planerade bokcirkel tillsammans med Studieförbundet Bilda och Umeå stadsbibliotek,
blev digital och den avslutande föreläsningen med författaren sköts på framtiden.
Föreningen har ordnat:
● digitala språkcaféer två gånger i veckan
● digital matlagning en gång i veckan
● 3 & 3 kl. 3 - promenader i tre områden varje onsdag

● språkcafé för kvinnor kunde hållas ganska länge eftersom det var få deltagare och
utomhus under våren och försommaren
● cykelskola från juni till och med oktober
● följt upp och planerat för handledning körkort för NGL-ungdomar (donation för
detta ändamål inför 2021)
● ledarträffar utomhus, promenadsamtal med 2–3 stycken i varje grupp

4. Ökat intresse och förståelse för mångfald
Öka engagemang, intresse och förståelse för integration,
olika kulturer och religioner
Mål och indikatorer

Bedömning 2020

Minst 200 fler i Facebookgrupp och
100 fler följare på Facebook-sida.

253 fler medlemmar i vår Facebookgrupp samt
206 fler följare på vår Facebook-sida.

Ökat antal externa samarbetsparter
föreningar / företag
Minst 100 medlemmar fler i
föreningen
Arrangera politikersamtal, öppna
forum för allmänheten

Kartläggning pågår men ännu inte slutförd.
Vi har ökat antalet medlemmar med 90 personer
sedan årsskiftet.
Vi planerade för Umegration på uppdrag av Umeå
kommun, men fick flytta fram det pga Corona.
För allmänheten gjorde vi en adventskalender för
sociala medier med 24 presentationer av
medlemmar i Vän i Umeå, denna fick ett mycket
positivt mottagande.

Kommentar till resultat och analys 2020
Vi har överträffat våra mål för sociala medier på Facebook, som 2020 varit vår
huvudsakliga kanalval för att skapa intresse och engagemang. Adventskalender ökade antal
interaktioner, delningar etc. Vi bad där medlemmar spela in en hälsning eller en sång eller
en dikt som vi delade i vår Facebookgrupp, på vår hemsida och på Instagram. En chans för
människor att få ta del av olika kulturers berättelser.
Vi genomförde en färdig planering för Umegrationsforum i samarbete med alla Umeås
studieförbund (sju stycken) på temat “Inspiration för integration”. Det planerades för två
olika evenemang där vi bjudit in politiker, forskare, föreningar och allmänhet till samtal
kring integration, men pga. Corona så flyttas programmet till hösten 2021.
Påverkan på samhället
Vi arrangerade
● två externa samverkansträffar i samarbete med Folkuniversitetet och Umeå
kommun genom “Sharing cities”.
● två företagsträffar och två speed-dating med företag för att underlätta företagens
kontakter och och NGL-ungdomars möjlighet att få arbete.
Vi har upprättat en ansökan om medel från MUCF för arbete mot diskriminering, men
beviljades inte denna.

5. Bättre samverkan med samhället
Samverkan med politiken, myndigheter,
företag och offentliga aktörer för att
gemensamt underlätta människors etablering
och integration
Mål och indikatorer

Bedömning 2020

Organiserad aktiv samverkansgrupp med
Umeå kommun utifrån IOP, bl.a. VIVA
Integration, SFI, Umeå kultur och Umeå
fritid.
Minst två konkreta projekt/aktiviteter
mellan kommunen och Vän i Umeå
utifrån IOP.

Vi har haft sju samverkansmöten med
deltagare från olika delar av kommunen. Vi
har haft ett styrgruppsmöte i höst.

Arrangera politikersamtal och öppna
forum för allmänheten.

Vi har genomfört cykelskola på uppdrag av
föreningsbyrån.
Språkcaféer i samarbete med Umeå
stadsbibliotek, Väven.
Umegration - se kommentar ovan.
Inga direkta arrangemang pga. Corona.

Kommentar till resultat och analys 2020
Målen är uppfyllda sånär som på öppna forum och politikersamtal, som inte varit möjliga att
genomföra som planerat pga Corona-pandemin.
Samverkansgruppen är grundläggande för att utveckla ett systematiskt samarbete och
identifiera konkreta aktiviteter samt möjliga gemensamma projektansökningar. Det är
positivt att denna samverkansform är etablerad, och vi bedömer att det finns en potential
för samarbeten som vi vill använda oss av i större utsträckning 2021.
Vi har under året förstärkt vårt samarbete med studieförbunden vilka är viktiga för vår
samverkan med hela civilsamhället.

Aktiviteter och verksamhet
●
●
●

●
●

Samarbete med VIVA genom samverkansmöten, SFI genom besök och information,
Umeå kultur genom arrangemang på biblioteken och Umeå fritid.
Samtal med politiker kring NGL-ungdomarnas situation, svårigheten att hitta
bostäder för vissa grupper som Vän i Umeå har i sitt nätverk
Inbjudit till företagsträffar för att samtala om NGL-ungdomars möjlighet att få
arbete. Dessa träffar resulterade bl.a. i att två ungdomar fick arbete, och vi fick en
donation från ett företag för att kunna hjälpa ungdomar med körkort.
Information och samarbete med kommunen som arbetsgivare främst inom vård och
omsorg.
Samverkan med universitetet gällande forskning kring olika aspekter av integration.

6. Bättre psykosocial hälsa
Genom samtal och hjälp med bl.a.
boende och arbete, stärka människors
förmåga och möjlighet till en bättre och
mer stabil livssituation
Mål och indikatorer

Bedömning 2020

Minst 20 ungdomar i stöd- och
mentorsgrupper för studier
och jobb
Etablera stöd med boende och
matlagning till särskilt utsatta
ungdomar

Vi har ordnat två omgångar med mentorsgrupper för
14 respektive 12 ungdomar och mentorer.
Vän i Umeå (Azadi) har i samarbete med Sv Kyrkan
hjälpt särskilt utsatta ungdomar (ett 10-tal) med
samtalsstöd, bostad, mat och kläder.

Kommentar till resultat och analys 2020
Vän i Umeå möter ett stort behov i både praktiska och psykosociala frågor, där vi har
uppnått våra målsättningar för året. Vi har kunnat mobilisera ett stort antal volontärer, men
det efterfrågade behovet är långt större än vad föreningen kunnat tillgodose.
Aktiviteter och verksamhet
Mentorsgruppen för ungdomar som lever under nya gymnasielagen har fortsatt under
hösten, och mentorerna har gjort ett fantastiskt arbete med att stötta sina ungdomar för att
få jobb. Nästan alla har lyckats med den svåra uppgiften att få en tillsvidareanställning, och
en ny mentorsgrupp startade för de ungdomar som går ut sin utbildning i vår.
Genom matchning mellan individer och familjer har vi kunnat bryta isolering och
utanförskap, skapa relationer och minskad ensamhet.
Särskilt utsatta ungdomar har stora behov och har efterfrågat stöd. Vän i Umeå i samarbete
med Svenska kyrkan arrangerat matlagningsgrupper där ungdomar träffat varandra, tränat
matlagning och fått med matlådor hem. Vid dessa träffar och andra tillfällen erbjuds också
tid för samtal och guidning i olika samhällsfrågor, sjukvård etc.
Många offentliga aktörer, främst inom vård och omsorg tar kontakt med oss för att få hjälp
att hitta stöd till individer i psykosocial utsatta livssituationer.

Interna fokusområden för att säkra och utveckla
1. Kommunikation
2. Volontärer och ledarskap
3. Extern samverkan
4. Föreningsutveckling och demokrati
5. Ekonomi och finansiering
6. Personal och kontor
7. Uppföljning och utvärdering

1. Kommunikation
Verksamhetens inriktning 2020 - vi har
●
●
●
●
●
●
●
●

fått 253 nya medlemmar i vår Facebookgrupp (målet var 200)
fått 206 fler följare på vår Facebooksida (målet var 100)
ökat antalet medlemmar med 90 personer (målet var 100)
genomfört en kampanj innan jul för att involvera fler i vår kommunikation resulterade i en adventskalender med filmer där vi fick lära känna 24 vänner i Umeå
genom berättelser, sånger, dikter eller hälsningar.
deltagit i Umeå universitets digitala välkomstmässa för att presentera föreningen för
nya och gamla studenter.
Vann Umeå Energis pris Årets hållbara förening
vi har skickat ut nyhetsbrev minst tre gånger varje termin
vi har skickat ett veckobrev till kommunen med våra aktiviteter

2. Volontärer och ledarskap
Verksamhetens inriktning 2020 - vi har kunnat
●
●
●
●
●

Rekrytera nya volontärer till våra aktiviteter och grupper
Erbjuda sociala sammankomster och mötesplatser
Utjämna skillnaderna mellan män och kvinnor i samhälls- och föreningsliv
Fånga upp initiativ från våra ledare och volontärer
Utbilda och inspirera befintliga ledare och volontärer

3. Extern samverkan
Verksamhetens inriktning 2020 - vi har
●
●
●
●

genomfört två möten med ett 20-tal parter
initierat en kartläggning och uppdatering av kontaktpersoner och samverkansparter
företagsmöten kring anställningar av ensamkommande ungdomar
ökat samarbetet med studieförbunden gällande studiecirklar, ledarstöd, och
planering av Umegration

4. Föreningsutveckling och demokrati
Verksamhetens inriktning 2020
Vi arbetar kontinuerligt med både utveckling av vårt föreningsarbete samt med
demokratifrågor, och styrelsen ska utveckla detta arbete under våren.
Vår ambition att involvera fler i att forma föreningens program har försvårats av pandemin.
Vi har ändå inbjudit till träffar för ledare och andra volontärer (utomhus och digitalt) för att
erbjuda tillfällen till diskussioner om föreningens inriktning och verksamhet.

5. Ekonomi och finansiering
Verksamhetens inriktning 2020 - vi har
●
●
●
●

utvecklat och säkrat rutiner för attest och utbetalning av ersättningar
samarbete och redovisning av månatligt ekonomiskt utfall
omförhandlat avtal med Ekonomi Nord med minskade kostnader för 2021
säkerställt rutin och fullmakt för deklaration, inbetalning av skatter,
arbetsgivaravgifter etc.
● upprättat en rutin för att kontrollera större donationer och gåvor

6. Personal och kontor
Verksamhetens inriktning 2020 - vi har
● tecknat medlemskap och kollektivavtal för Arbetsgivaralliansen
● utvecklat och säkrat rutiner för arbetsgivarskap med anställningsavtal, pensioner
samt försäkringar för både personal och styrelse (Fora och Collectum)
● samtalat om och format ett systematiskt arbetssätt för arbetsplatsträffar, och rutiner
för en bra arbetsmiljö både fysiskt och psykosocialt
● diskuterat med hyresvärd om möjligheter att omförhandla hyresavtal (utan resultat)
● fortsatta driva stöd och utveckling för personalgruppen med stöd av extern resurs

7. Uppföljning och utvärdering
Verksamhetens inriktning 2020 - vi har
● registrerat och följt upp antal deltagare per aktivitet och kategoriserat för olika
verksamhetsområden.
● utvärderat och redovisat deltagarnas upplevelse och synpunkter för olika aktiviteter
såsom mentorsgrupper och cykelskola.
● ett studentarbete som följt upp och granskat vår kommunikation
● påbörjat ett större utvecklingsarbete kring en samlad utvärderingsmodell med
utvecklade effektindikatorer, och enhetliga enkla snabbenkäter för olika språk.

