
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.

Om du inte har möjlighet att delta på plats:
Om du tillhör en riskgrupp eller av annan 
anledning inte har möjlighet att delta på 
plats i Stockholm, erbjuder vi istället 
att delta via live-sändning. 
Du anger det i din anmälan.

Ur innehållet:

Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället, SOU 2019:35 
Daniel Lindvall, utredningens huvudsekreterare

      Nya former för ekonomiskt stöd till idrotten  
      Peter Eriksson, Riksidrottsförbundet

30 år utan aktivitetsstöd  
Ewa Widell och Ann-Britt Norlander, Öckerö kommun

      Föreningsbidrag utifrån behov  
      Tommy Jingfors och Hans Andersson, Borås stad
  

Föreningsstöd i dialog  
Maria Motin och Marina Sjödahl, Karlskoga kommun

      Hoops – Basket och kultur på samma planhalva!  
      Stephen Dippel, Svenska Basketbollförbundet

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.

Med reservation för eventuella ändringar.

Inbjudan till konferens 

Föreningsstöd 2020

Måndagen den 9 nov 2020. Garnisonen konferens, lokal Berzelii Park, Karlavägen 100, Stockholm

Tema: Villkor, regler och normer för stöd



8.30 Registrering öppnar och kaffe med smörgås serveras

8.55 Inledning

9.00 – 9.45
Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället, SOU 2019:35
Den statliga Demokrativillkorsutredningen presenterade förra året förslag på demokrativillkor som ska 
säkerställa att bidrag till det civila samhället fördelas till verksamheter som är förenliga med samhällets 
grundläggande värderingar. Utredningens förslag gäller för de statliga bidragen, men den såg även över 
bidragsgivningen i kommuner och regioner. I detta föredrag redogörs för varför det offentliga behöver ställa 
demokrativillkor, hur utredningens förslag är utformat och hur det är tänka att tillämpas.
Daniel Lindvall, utredningens huvudsekreterare

10.00 – 10.45
Nya former för ekonomiskt stöd till idrotten
Riksidrottsstyrelsen har beslutat om nya former för ekonomiskt stöd till idrotten. Målet är att nå fler, att fler 
ungdomar ska idrotta längre, att jämställd idrott prioriteras och att alla kan vara med oavsett förutsättningar. 
Vilka konkreta förändringar har genomförts och hur ser framtiden ut?
Peter Eriksson, Riksidrottsförbundet

11.00 – 11.45
30 år utan aktivitetsstöd
För ca 30 år sedan beslutade Öckerö kommun att införa 0-taxa och samtidigt förstärka stödet till föreningsägda 
lokaler och anläggningar. Reformen bekostades genom att avskaffa bidragsformen lokalt aktivitetsstöd. Många 
befarade ett ramaskri från föreningslivet men systemet lever fortfarande vidare. Dagens stöd och en historisk 
tillbakablick redovisas.
Ewa Widell, föreningsansvarig, Ann-Britt Norlander f.d. förvaltningschef Öckerö kommun

11.45 – 12.45 Lunch

www.utvarderingsringen.se  –  Konferens ”Föreningsstöd” 16 nov 2015

Med reservation för eventuella ändringar.
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12.45 – 13.30
Föreningsbidrag utifrån behov
Från och med 1 mars 2020 har Borås stad infört nya regler för föreningsbidrag. Det nya bidragssystemet 
bygger på ett omvänt tankesätt där stödet utgår från föreningarnas behov snarare än vilken föreningskategori 
respektive förening tillhör. Det har därför blivit naturligt att slå samman några bidragsformer och utjämna 
vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.
Tommy Jingfors förvaltningschef och Hans Andersson, verksamhetschef, Borås stad

13.45 – 14.30
Föreningsstöd i dialog
Vilka villkor, regler och normer finns när föreningsstödet ska fördelas i dialog med föreningarna? 
Vilka administrativa insatser krävs? Hur följs stödet upp? Hör hur de arbetar med stödet till föreningarna i 
Karlskoga kommun.
Maria Motin, t f förvaltningschef, och Marina Sjödahl, föreningskonsulent, Karlskoga kommun

14.30 Kaffe

15.00 – 16.00
Hoops – Basket och kultur på samma planhalva!
Hoops! är en katalysator som verkar för ökad trygghet, integration och inkludering i Sveriges utsatta 
områden. En aktivitetssatsning och en plattform där näringsliv, föreningar och samhällsorgan samverkar 
för att möta ungdomar på deras egen planhalva. Basket och olika kulturyttringar som alla kan vara med på 
oavsett nivå och förkunskaper skapar en naturlig mötesplats. Under hela sommarlovet kan ungdomar utmana 
blåljuspersonal på streetbasket, hänga i bokloungen, skriva poesi och umgås.
Stephen Dippel, Svenska Basketbollförbundet

16.00 Avslutning



Vad är Utvärderingsringen?
Utvärderingsringens ledord är 

Utredning – Utvärdering – Utveckling

• Utvärderingsringen arbetar sedan många år med utrednings- och utvecklingsfrågor. 

Vi 
– genomför hela eller delar av olika utredningar
– erbjuder konsulttjänster
– erbjuder eget enkätverktyg, Enkätpanelen, som kan användas vid undersökningar via 
pappers- och/eller webbenkäter

Se mer på utvarderingsringen.se

• Sedan 1994 administrerar vi ett aktivt nätverk för kommunala tjänstepersoner 
som arbetar med planering, uppföljning och utvärdering. 

Du kan välja att delta antingen som enskild person eller som grupp. 
Väljer du att delta som grupp har du möjlighet att ansluta obegränsat antal kollegor från  
din förvaltning/ditt kontor.
När du deltar i nätverket godtar du att andra i deltagare 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

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


