i Umeå Ansvarsgrupp (Styrelse) nr 9- 21 11-09 - Agenda

Tid

Tis 9 nov kl 18.30 - 21.30

Plats:

Kärngården (Renmarkstorget 11) https://karngarden.se/

Deltagande
ledamöter

Annie Andersson, Ulla Hjalmarsson, Nausheen Khan, Bjerre Ljungberg,
Marcel Mukdad, Staffan Norin, Lotta Nygren,

Personal

Anna Hellgren, Alva Kling, Åsa Norin,

Övriga inbjudna
Kan inte delta

Styrelsen: Carl Lundberg., Will Skaskiw,. Safa Khalil,
Personal: Elinn Bolonassos, Marzieh Tangestani,

Underlag

Finns i mötesmappen senast lördag 6 nov

Mötesordf resp
sekreterare

Ordförande Staffan Norin,
Sekreterare Anna Hellgren

●
AGENDA
Nr
1.

Ärende
Mötet öppnar

Ansvar

Beslut/bilaga
Ordförande öppnade mötet.
Förslag: Mötet är stadgeenligt och beslutsmössigt. Sekreterare
Anna Hellgren och ordförande Staffan Norin justerar protokollet.
Vi tackar för att få vara här i den fina Kärngården. Alva blir
ansvarig för nyckeln för framtida möten om vi är här.

2

Runda

Mitt läge, en glimt från Vän i Umeå. och vad jag vill med kvällen.

3.

4.

Föregående
mötesprotokoll
Agenda

Föregående protokoll fastställdes.

Omvärlden

Syfte: Info och avstämning om särskilt viktigt i omvärlden

Dagens agenda, fastställdes.

Afghanska ungdomar som har fått inhibition får inget stöd. Vi
undersöker hur stor gruppen är i Umeå, vi vet om minst 10
personer. En tanke är att Svenska kyrkan hjälper den att söka
försörjningsstöd och sedan göra en gemensam överklagan och
uppmärksamma det medialt.
Valår nästa år. Hur påverkar det Vän i Umeå? Många som kom
2015 röstar för första gången. Hur kan vi uppmärksamma det.
Studiecirklar? Valskola?
5

Vän i Umeå som
förening

Syfte: Info om föreningen och ev beslut om föreningen

Antal deltagare
och medlemmar

Anna

Personal o kontor

SN
LN

Cirka 2700 registrerade i aktiviteter så här långt 2021, då är
fotbollen inte alls inräknad.: Här är länk till dokument för
registrering.
Antal medlemmar: (518) i föreningen och (6400) i FB-gruppen, FBsida (2300 som gillar, 2503 som följer) (kompletteras nästa möte)
Påminna ledare om att registrera aktiviteter, samt medlemskap

Viktiga möten

Uppmaning att bjuda in vänner att gilla FB-sidan

Andra aktiviteter

Personal och kontor
Inget särskilt. Marzieh har semester.
Interna “föreningsmöten” som ledare etc.
Planeringsprat inför volontärmiddag på lördag 13 november.
Extra årsmöte - se särskild punkt 9 nedan
Underlag: Se mötesmapp Nyhetsbrev

6.

IOP - 2021
och arbete för
nytt avtal 2023

Syfte: Info möten för innevarande period samt process för nytt
avtal
-

Ansökan inlämnad till kommunstyrelsen och kommer att
behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Förhoppning om att ett beslut ska tas i november månad.

Underlag: Se mötesmapp Ansökan/förslag till avtal

7.

Verksamhet,
budget och
aktiviteter

Syfte: Verksamhet, besluta om vägval budget info projekt och
vägled prioriteringar
Prioriteringar verksamhet:
Inga förändringar sedan senast.
Info/plan för större arrangemang
-

Ofrivillig ensamhet 5 okt, 70-tal anmälda.
Bra respons efteråt. Uppmärksammat i radion.

-

Uppföljningsträff planerad till den 24 november på
Kärngården. Samtal på olika stationer.
Umegration 21 okt inkl “Vår multireligiösa stad” 24 oktober.
Kan bli en fortsättning på det. “Jag är 2015” skulle kunna
göras separat.
Vi håller på att räkna ihop deltagarna.

-

Utvärdering finns i mötesmappen. Vi bör särskilt tacka Umeå
folkets hus för Umegration (Åsa)
-

10-årsjubileum genomförande.
- förslag 7 maj 2022 - en fest på kvällen och program med
konsert på eftermiddagen.

-

Programgruppen utser några som planerar jubileumet, och
personalen utser någon/några som ansvarar för hela
arrangemanget

-

Viktigt att hitta ett bra arbetssätt med roller och en smart
organisation där programgruppen föreslår och planerar för
olika arrangemang, och där avstämning med fördelning av
ansvar och uppgifter som personalen gör. (NY AKT 12:21)

Uppföljning och utvärdering
- planering, arbetssätt och åtgärder - gärna utvärdera språkkaféerna. Anna funderar på vad vi behöver följa upp under 2021.
(NY AKT 13:2021)
Ekonomi
-

Ansökan om verksamhetsstöd - om vi inte skulle få IOP.

-

Ansökan om utvecklingsstöd för bad för kvinnor.

-

Budget och aktiviteter för våren - Staffan ansvarar för
budget. Redan nu reserverar vi 12000 för vårens bad för
kvinnor. (NY AKT 15:2021)

Underlag:. Se mötesmapp

8.

Arbetsgrupper
Åsa
inom
Ansvarsgruppen:
Verksamhetsidé
och värdegrund

Syfte: Enas om förslag till verksamhetsidé och värdegrund, samt
fortsatt process
Verksamhetsidé och värdegrund (akt 11-21)
Vi beslutade att behålla vår verksamhetsidé oförändrad.
Verksamhetsidé:
Vän i Umeå vill skapa möten och gemenskap mellan
människor från olika länder.
Tillsammans gör vi Umeå öppnare och världen vänligare.
Vi diskuterade förändringar i värdegrunden och just nu ser förslaget
till ändring ut så här, en grupp bestående av Alva och ? ser över
förslagen igen.

Värdegrund:
Tryggt och hållbart – vi tar hand om varandra och vår miljö
Roligt och välkomnande – vi ser varandra och gör det enkelt
att vara med (skulle kunna vara enkelt och välkomnade - vi
ser varandra och gör det roligt att vara med.)
Påverkan och samarbete – vi lär av varandra och når längre
tillsammans
Underlag: Förslag Verksamhetsidé och värdegrund
9.

Extra årsmöte och
förslag till ansökan
om i medlemskap
i Korpen

Syfte: Beslut om att utlysa och inbjuda till extra årsmöte samt
fastställa förslag till agenda
Vi diskuterade för- och nackdelar med ett medlemskap i Korpen.
Styrelsen beslutade att utlysa ett stadgeenligt “extra årsmöte”
den 12 dec med följande ärenden på agenda.
●
●
●

Ansökan om medlemskap i Korpen
Reviderade stadgar
IOP - ev beslut från Umeå kommun (utöver formalia):

Styrelsen uppdrar åt ordföranden att ta fram ett förslag till
årsmötet som innebär att föreningen Vän i Umeå ansöker om
medlemskap i Korpen, samt förslag till justerade stadgar med ett
nytt formellt administrativt föreningsnamn: Vän i Umeå IF
(Inkluderande idrott och fritid)
Vi beslutade att uppdra åt Anna att
-

ordna kallelse till extra årsmöte den 12 dec kl 19.30
(senast 4 veckor före), med möjlighet att delta digitalt

-

Årsmötet med agenda ska publiceras på hemsida och fbsida samt bör mejlas till samtliga medlemmar.

Förslag till beslut ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast 1
vecka före årsmötet.
(NY AKT 14:2021)
Underlag: Förslag
10.

Upprop och
manifestationer policy

Punkten hanns inte med utan sköts till nästa möte,
ordförande uppmanade alla att läsa igenom underlaget,
fundera och ge synpunkter till Staffan.
Underlag: Se mötesmapp

11.

12.

Uppföljning

Syfte: Stämma av och ev lyfta öppna akt. Se bilaga 1.

Öppna akt

Staffan uppdaterar

Kommande möten

Kommande möten
Digitalt styrelsemöte inför årsmötet den 30 november klockan
19.30-21.00. Huvudfokus extra årsmöte.
12 december extra årsmöte 19.30, fysiskt möte med digital
närvaro möjlig. Fika för dom som är på plats.

13

Övriga frågor

Deltagande i IM:s “Hela Sverige lyser” 30 november.

14.

Utvärdering av
mötet

Hanns ej med.

15.

Avslut

Staffan tackade och avslutade mötet.

Staffan Norin

Staffan Norin (Nov 24, 2021 09:22 GMT+1)

Staffan Norin
Ordförande

Anna Hellgren

Anna Hellgren (Nov 24, 2021 09:39 GMT+1)

Anna Hellgren
Sekreterare

Bilaga 1 Öppna aktiviteter

Uppdaterad 2021-11-09

ID

Innebörd

Ansvar

Datum

Status

11-20

Sponsringspolicy och personalen får i uppdrag arbeta
vidare med en bilaga som lägger nivåer.

Anna

nov 21

Pågår

2-21

10-årsjubileum för Vän i Umeå - planering, inbjudan
till andra att delta i planering

Åsa

jan 22

Pågår

9 nov: Programgruppen utser några som planerar
jubileumet, och personalen utser någon/några som
ansvarar för hela arrangemanget
3-21

Avsluta konto på Länsförsäkringar

Staffan

nov 21

Pågår

7-21

Styrelsen beslutade att fortsätta processen för
ansökan om medlemskap i Korpen enligt förslag .
Staffan fick i uppdrag att driva processen vidare till
styrelsemötet i september, bl.a vilka delar av vår
verksamhet som skulle kunna ingå, hur stor del
administration skulle det innebära för personalen.

SN

Nov 21

Pågår

8-21

“Volontärer”. Anna fick i uppdrag att ta fram förslag

Anna

Nov 21

Pågår

Staffan

Nov 21

Pågår

Marzieh

Nov 21

Pågår

Nov 21

Pågår

till innehåll i en policy, fortsatt arbete och samtal i
Ansvarsgruppen och med volontärer.
9-21

Manifestationer. Staffan fick i uppgift att ta fram en
policy för hur vi gör med deltagande i olika
manifestationer.

10-21

Presentation allmänt om Vän i Umeå. Marzieh och
Elinn fick uppdrag att uppdatera de befintliga
presentationerna, och meddela Ansvarsgruppen var

Elinn

man kan hitta denna.
11-21

Verksamhetsidé och värdegrund. Diskussioner i
smågrupper och redovisning i storgrupp med post-itlappar. Vi pratade om behov av omformuleringar och
förtydliganden i värdegrund och verksamhetsidé.
Staffan dokumenterade. En grupp bildades bestående
av Staffan, Lotta och Ulla börjar jobba med detta.

SN

9 nov: Alva och Alva ser över förslagen igen

12-21

Programgruppen. Viktigt att hitta ett bra arbetssätt
med roller och en smart organisation där
programgruppen föreslår och planerar för olika
arrangemang, och där avstämning med fördelning av
ansvar och uppgifter som personalen gör.

Bjerre

Jan 21

NY

13-21

Uppföljning och utvärdering- planering, arbetssätt
och åtgärder - gärna utvärdera språk- kaféerna. Anna
funderar på vad vi behöver följa upp under 2021.

Anna

Nov 21

NY

14-21

Budget och aktiviteter för våren 2022 - Staffan
ansvarar för budget. Redan nu reserverar vi 12000 för
vårens bad för kvinnor.

SN och
Safa,
Elinn

Jan 21

NY

15-21

Extra årsmöte och medlemskap i Korpen.

Anna

Nov 21

NY

Vi beslutade att att uppdra åt Anna att ordna kallelse
till extra årsmöte den 12 dec kl 19.30 (senast 4 veckor
före), med möjlighet att delta digitalt och med
följande agenda.

Staffan

●
●
●

Elinn

Dec-21

Ansökan om medlemskap i Korpen
Reviderade stadgar
IOP - ev beslut från Umeå kommun.

Årsmötet med agenda ska publiceras på hemsida och
fb-sida samt mejlas till samtliga medlemmar. Förslag
till beslut ska finnas tillgängligt för medlemmarna
senast 1 vecka före årsmötet.

Ansvarsgruppens särskilda BESLUT
BESLUT
ID

Innebörd

Ansvar

Ref

1-21

Roller och uppgifter i styrelsen
Beslutas att utse
- Lotta Nygren som vice ordförande
- Elinn Bolonassos tillfrågas som sekreterare

SN

Konstitueran
möte

Kommentar
uppföljning

Personuppgiftsansvarig (GDPR): Elinn Bolonassos
Föreningsadministratör gentemot Umeå kommun med
behörighet att hantera registeruppgifter: Elinn
Bolonassos
Programgrupp - sammankallande och kontaktperson i
styrelsen. Bjerre Ljungberg kvarstår
2-21

Styrelsen beslutar

Konstitueran
möte

att föreningen Vän i Umeå som firmatecknare var för sig
Ordf Staffan Norin: 650301Vice ordf Lotta Nygren,
Verksamhetsledare Åsa Norin: 611102att följande personer får fortsatt behörighet vid
Handelsbanken:
Ordförande Staffan Norin 650301Vice ordförande Lotta Nygren
Samordnare Elinn Bolonassos: 700419
Denna fullmakt vid Handelsbanken innebär att för föreningens
räkning, var för sig, får vidta åtgärder och nyttja tjänster
såsom:
- ansluta, förfoga över och avsluta konton, internet företag,
bankgiro, samt avtal om kort-tjänster.
- betaltjänster inkl swish och andra, lösa in checkar etc
godkänna utbetalningar upp till 50 000 kr
erhålla information om konton, som saldo och
transaktioner
lämna kundkännedomsuppgifter samt underteckna
bankens fullmakt för föreningen
Styrelsen beslutar att dessa personer erhåller motsvarande
behörighet och fullmakt vid Länsförsäkringar
Noteras att under den tid som EkonomiNord har föreningens
uppdrag, har följande anställda fullmakt/behörighet att var för
sig hos Handelsbanken för föreningens räkning godkänna
utbetalningar upp till 125 000 kr, internet- samt
tittarbehörighet för information om konto, saldo och
transaktioner: Camilla Westermark XX-, Sanna Alldén XX
3-21

Sekreterare och kassör

SN

Styr 421

SN

Styr 521

Beslutas att utse
- Elinn Bolonassos som sekreterare
-

4-21

Safa Abu Khalil som kassör

Styrelsens beslutade enligt arbetsgruppens förslag till
revidering av effektmål, indikatorer och aktivitetsmål,
vilket innebär en förändring av IOP-avtalets effektmål
samt verksamhetsplan 2021.

5-21

Ansvar och uppgifter inom styrelsen och personal
Styrelsen beslutar om denna arbetsordning med
ansvar och roller, som även den kan komma att
usteras efter hand.

SN

Styr 521

6-21

SN
Kommunikationspolicy. Styrelsens beslutade om att
föreslagen kommunikationspolicyn ska gälla från och med EB
nu och att ge personalen i uppdrag att arbeta fram en
handlingsplan utifrån policyn.

Styr 521

BESLUT 2020 (som fortfarande är viktiga)

5-20

Policy och handlingsplan för säkerheten kring barn
(under 18 år) i verksamheten, gällande vår barn- och
ungdomsverksamhet from 1 april. .

9-20

Corona. Reviderade riktlinjer för verksamheten

Anna

Ref 320

7-20

------------------------------------------------------------------

Bilaga 2

Årshjul för ledning och styrning Årshjul ledning styrning
-----------------------------------------

Bilaga 3
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
Öppet och välkomnande
Glädje och engagemang
Nätverk och demokrati

– vi tar hand om varandra
– enkelt för alla att vara med
– roligt när alla hjälps åt
– vi samarbetar och lär av varandra

Effektmålen

Personliga vänner och nätverk. Fler personer får nya vänner och kontakter med människor
från olika länder.
Ett enklare vardagsliv. Fler får lära sig om samhälle, språk och annat som underlättar arbete,
studier och övrigt vardagsliv.
En rikare fritid. Fler ges möjlighet och deltar i olika kultur- och fritidsaktiviteter i samhället.

Ökat engagemang för mångfald. Väcka intresse, öka engagemang och förståelse i samhället
för olika kulturer, religioner och traditioner.
Bättre samverkan med samhället. Utveckla samverkan med politiken, offentliga aktörer och
civilsamhället för att gemensamt underlätta människors etablering och integration.
Tryggare livssituation för ungdomar. Stärka utrikes födda ungdomars förmåga och möjlighet
till en bättre livssituation genom samtal, boende och arbete.

Bilaga 4

Verksamhetsområden och personalens ansvar
Aktivitetsområden

Personal

1.

Matchning

Anna (Åsa)

2.

Språkcaféer och läxhjälp

Anna

3.

Friluftsliv och idrott

Anna (friluft) / Åsa (idrott)

4.

Kultur, lära och göra

Fördelas specifikt mellan personal

5.

Arrangemang

Elinn

6.

Påverkan på samhälle

Åsa

7.

Psykosocialt stöd

Åsa

Fokusområden för stöd/utveckling

Personal

1. Kommunikation

Elinn och Marzieh

2. Volontärer och ledarskap

Anna (Åsa)

3. Extern samverkan (inkl projekt)

Åsa

4. Medlemskap (register, kommunikation )

Elinn

5. Resurser och ekonomi

Elinn (Ordf / kassör)

6. Personal och kontorsfunktion

Elinn (Vice ordförande)

7. Uppföljning och utvärdering

Anna (uppf) + Elinn (utvärdering/rapport)

Bilaga 5

Uppgifter inom Ansvarsgruppen samt Programgrupp
Följande arbetsgrupper finns inom Ansvarsgruppen):
-

Mål, uppföljning och utvärdering (SN, MM, CL)
Extern samverkan och projekt
(ÅN, BL, AA, UH)
Ekonomi (budget, rutiner etc)
(EB, SN, LN, Safa)
Aktiviteter löpande, ledare/volontärer (AH, BL, WS ….

Delvis inom Ansvarsgruppen och ideellt arbete
-

Programgrupp för specifika arrangemang och fester
Bjerre Aliou J Bah, Ulrika Tegblom, Eva Gourie, Fartuun Sakhaawe, Eid Mohammed, Felix
Honorine, Aya Al Hajj,
Elinn mfl personal

Aktivitetsgrupper med ideella ledarteam + personal (förslag)
-

Språkcaféer (Ålidhem, Väven, Hedlunda)
Läxhjälp
(ev grupp bildas)
Friluftsliv
(grupp finns).
- Bad för kvinnor/cykelskola
- Idrott (Korpen) (viss samordning)
- Park Run
(grupp och ledarteam finns)
- Psykosocialt stöd (grupp finns Azadi)

Anna
Anna
Anna
Anna
Åsa
Åsa
Åsa

Roller och ansvar
För dessa områden/grupper kan utses ett ledarteam bestående normalt av 2-3 ideella och en
personal. Tanken är att det ska finnas en generell checklista på vilka ansvar/uppgifter som ett
sådant ledarteam förväntas ta. Utifrån denna checklista fördelas och dokumenteras olika
uppgifter inom teamet. Exempel på ansvarsuppgifter kan vara aktiviteter/volontärer, mål och
uppföljning, ekonomi.

