
Konferensavgift:
Deltagare i Utvärderingsringens nätverk: 3 000 kr, exkl moms
Medlem i SFK: 3 500 kr, exkl moms
Övriga: 3 900 kr, exkl moms
Morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår.

Anmäl dig via vår hemsida www.utvarderingsringen.se.
Vid avanmälan upp till 14 dagar före seminariet debiteras avgift enligt inbjudan.  
Ersättare får sättas in.

Inbjudan till konferens 

Föreningsstöd 2019

Måndagen den 11 nov 2019. Garnisonen konferens, lokal Stora Hörsalen, Karlavägen 100, Stockholm

Ur innehållet:

• LSU och arbetet med ungas egen organisering – Hanna Kroksson, LSU

• Unga leder unga – hur har det gått? – Anna Sigurgeirsdottir, Jörgen Wellsten och 
Anders Bergqvist, Lunds kommun

• Idrott – så mycket mer än idrott – Aila Ibanez Menguc, Riksidrottsförbundet

• Nordsken – en verksamhet med fokus på spel, kultur och kreativitet  
– Johan Linder, Nordsken

• Goodsport – verksamhet för unga i sportsliga samhällsprojekt  
– Andreas Axelson och Patrik Asplund, Goodsport

Utvärderingsringen
Fiskaregatan 17, 302 90 Halmstad. Tel. 0708-64 23 07. 

info@utvarderingsringen.se    www.utvarderingsringen.se  I samverkan med SFK, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.

Tema: Förnyelse och stöd till verksamheter utanför traditionellt föreningsliv

Med reservation för eventuella ändringar.



09.15 Registrering och kaffe med smörgås

9.45 - 10.30
LSU och arbetet med ungas egen organisering
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, är en intresse- och samarbetsorganisation som samlar 86 nationella 
barn- och ungdomsorganisationer. LSU är en idéburen, partipolitiskt och religiöst obunden organisation bland 
annat med uppgift att stärka ungas demokratiska organisering med mångfald och mänskliga rättigheter som 
utgångspunkt. LSU har en vision om en demokratisk värld där alla unga är organiserade. LSU:s arbete med 
att förstärka ungas egen organisering presenteras liksom organisationens syn på dagens och morgondagens 
bidragsgivning.
Hanna Kroksson, generalsekreterare LSU

10.45 – 11.30
Unga leder unga – hur har det gått?
För några år sedan infördes en ny bidragsform i Lunds kommun – Unga leder unga. Syftet med bidraget är att 
stärka och utveckla demokratin i samhället och demokratiska värderingar hos unga genom att skapa möjlig- 
heter för unga att organisera sig utifrån sina egna idéer, intressen och förutsättningar. Bidraget utgår från 
ungas egen organisering inom såväl kultur, idrott som samhällsengagemang. I inslaget får vi bland 
annat höra hur arbetet med att stötta unga i deras egen organisering kan gå till.
Anna Sigurgeirsdottir, enhetschef för stöd och strategi, kultur- och fritidsförvaltningen 
Jörgen Wellsten, bidragshandläggare, kultur- och fritidsförvaltningen 
Anders Bergqvist, fritidsledare på Mobila gruppen, kultur- och fritidsförvaltningen 
Lunds kommun

11.45 – 12.30
Idrott – så mycket mer än idrott
I alla kommuner är stödet till idrotten dominerande. Främst beror det på att idrottsföreningarna bedriver  
en omfattande verksamhet som engagerar både barn och unga, men även många ideellt arbetande  
ledare. Verksamheten i en idrottsförening kan även skapa många mervärden vid sidan av den ordinarie  
träningen och tävlandet. Det kan exempelvis handla om folkhälsa, inlärning och integration. Det finns även en 
ambition inom idrottsrörelsen att idrottandet ska vara livslångt, men trots det slutar barn och ungdomar allt 
tidigare. Samtidigt upplever många vuxna att trösklarna in i föreningslivet är höga. I inslaget redovisas exem-
pel på framgångsrika samverkansprojekt som stärker den ordinarie idrottsverksamheten och samtidigt skapar 
mervärden. 
Aila Ibanez Menguc, Riksidrottsförbundet

12.30 Lunch
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13.30 – 14.15
Idrott – så mycket mer än idrott 
Inslaget fortsätter med konkreta exempel på framgångsrika samverkansprojekt som stärker den ordinarie 
idrottsverksamheten och samtidigt skapar mervärden.
Aila Ibanez Menguc, Riksidrottsförbundet tillsammans med representanter från kommuner och föreningar

14.30 – 15.15
Nordsken – en verksamhet med fokus på spel, kultur och kreativitet
Nordsken är en hyllning till människors fantasi och påhittighet med fokus på spel, kultur och kreativitet. Det 
är en inkluderande fest med fokus på barnfamiljer men också en viktig mötesplats för likasinnade. Nordsken 
arrangeras av en förening ansluten till Sverok. Sverok är Sveriges största Ungdomsförbund med föreningar 
över hela landet som samlar, utvecklar och sprider spelidén. I Norden är Nordsken unikt i sitt slag. Ingen 
annan kombinerar olika former av kultur på det vis som Nordsken gör. 2018 lockade Nordsken 8 600 unika 
besökare vilken gör arrangemanget till norra Skandinaviens största spelevent.
Johan Linder, Nordsken

15.15 Kaffe

15.30 – 16.15
Goodsport – verksamhet för unga i sportsliga samhällsprojekt
Goodsport verkar för integration genom idrott för unga. Det gör de genom att initiera, sprida och kvalitets-
säkra sportsliga samhällsprojekt som syftar till att skapa viktiga mötesplatser och motverka fördomar och 
utanförskap. Stiftelsens två största verksamheter är Skolträffen och Nattfotboll. I Skolträffen får elever från 
olika områden träffa varandra för att bygga broar och motverka fördomar. Nattfotbollen skapar trygga och 
lustfyllda mötesplatser för unga i socialt utsatta områden och bidrar till ökad gemenskap, ökat idrottande 
och minskad kriminalitet. All Goodsports verksamhet drivs i nära samarbete med kommuner och lokala 
föreningar. Ta del av hur Goodsport arbetar och hur en kommun kan lära av organisationens metoder.
Andreas Axelson och Patrik Asplund, Goodsport och på idrottsgalan utsedd till Årets Peppare 2019

16.15 Avslutning



Vad är Utvärderingsringen?
Utvärderingsringen är sedan 1994 ett aktivt nätverk för kommunala tjänstepersoner 
som arbetar med planering, uppföljning och utvärdering. 

Du kan välja att antingen delta som enskild person eller grupp. 
Som grupp kan du ansluta obegränsat antal kollegor från din arbetsplats/avdelning.
Som deltagare godtar du att andra i nätverk tar kontakt med dig för att ställa frågor
eller diskutera.

Hör gärna av dig till oss om du vill du veta mer.

Med vänlig hälsning
Utvärderingsringen

P.S. Se gärna vilka uppdrag som för närvarande pågår och exempel på sådana som  
vi har avslutat på www.utvarderingsringen.se  D.S.

Utvärderingsringen
Fiskaregatan 17, 302 90 Halmstad. Tel. 0708-64 23 07. 
info@utvarderingsringen.se    www.utvarderingsringen.se


