
Konferensavgift:
Deltagare i Utvärderingsringens nätverk: 3 000 kr, exkl moms
Medlem i SFK: 3 700 kr, exkl moms
Övriga: 4 100 kr, exkl moms
Morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår.

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

Konferens Föreningsstöd 2022
Onsdagen den 9 november 2022. Garnisonen konferens, lokal Berzelii Park, Karlavägen 100, Stockholm

Utvärderingsringen
Fiskaregatan 17, 302 90 Halmstad. Tel. 0702 38 52 49. 

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

Med reservation för eventuella ändringar.

Inbjudan till konferens 
Delta på plats 

eller 
digitalt!

Ur programmet:

Från utredning till förändring 
Åsa Johnsson och Tina Wallin, Varbergs kommun

Att arbeta med driftbidrag och stöd till ridsport 
Erika Svensson, ungdoms- och civilsamhälleschef, och Johanna Åstrand, föreningsutvecklare,  
Falkenbergs kommun

Stöd till kultur för barn och unga 
Åsa Svanström, Projektledare kultur, Karlstads kommun

Stöd till kultur och civilsamhälle
Andreas Lind, kulturstrateg, Norrköpings kommun

Varför parasport?
Frida Lundh, Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté

Sverok– Mer än landets största ungdomsförbund
Max Horttanainen, ordförande Sverok



08.30	 Registrering	och	kaffe	med	smörgås
 Digital	sändning	öppnar

08.55	 Inledning	och	välkomna

09.00	–	09.45	Från	utredning	till	förändring
Varbergs kommun har sedan ett par år tillbaka arbetat med att utveckla sitt föreningsstöd, där en 
föreningsstödsutredning var en del av processen. En föreningsstödsutreding ger svar på hur olika 
typer av stöd till olika föreningskategorier, såsom kultur eller idrott, ser ut. Hör hur Varberg tog sig an 
förändring av sitt föreningsstöd efter genomförd utredning. Vad fick de ut av en utredning och vilka var 
utmaningarna?
Åsa Johnsson och Tina Wallin, Varbergs kommun

10.00	–	10.45	Att	arbeta	med	driftbidrag	och	stöd	till	ridsport
I Falkenbergs kommun driver många föreningar egen lokal och anläggning vilket har lett till att 
kommunens arbete med driftbidrag är extra viktigt. De senaste åren har nya regler för driftbidrag tagits 
fram och är riktade mot föreningarnas olika typer av verksamhet. Kommunen genomförde nyligen en 
översyn av hur stödet fördelas till ridsportföreningar.  
Hur ser behovet ut och på vilket sätt kan kommunen bidra?
Erika Svensson, ungdoms- och civilsamhälleschef, och Johanna Åstrand, föreningsutvecklare,  
Falkenbergs kommun

11.00	–	11.45		Stöd	till	kultur	för	barn	och	unga
I Karlstads kommun erbjuds barn och unga möjligheter att utöva kulturverksamhet på flera olika sätt. Hör 
hur kommunen arbetar med olika former av stöd till olika kulturprojekt för barn och unga. Ta även del av 
hur finansieringen av sommarlovsaktiviteter som konstkollo, sommarbokbusen eller dagkolloveckor lösts 
utan statligt stöd.
Åsa Svanström, Projektledare kultur, Karlstads kommun

11.45 – 12.45 LUNCH
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12.45	–	13.30	Stöd	till	kultur	och	civilsamhälle
Norrköpings kommun har sedan lång tid tillbaka ett rikt kulturliv vilket genomsyrar 
kommunens tankar kring att ge möjlighet för föreningar att söka, och erhålla, flera former 
av stöd för deras olika verksamheter respektive arrangemang. Var med och ta del av hur 
de arbetar med frågan om stöd till olika kategorier av föreningar inom området kultur och 
civilsamhälle.
Andreas Lind, kulturstrateg, Norrköpings kommun

13.45	–	14.30	Varför	parasport?
Parasport är idrott för personer med funktionsnedsättning. Den kännetecknas av 
gemenskap, glädje och drömmar. Hur arbetar förbundet? Vilket stöd kan förbundet 
erbjuda föreningar ute i kommunerna? Vilket stöd ser förbundet att kommunerna kan ge 
föreningarna?
Frida Lundh, Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté

14.30	Kaffe

14.50	–	15.35	Sverok–	Mer	än	landets	största	ungdomsförbund
Sverok en ideell organisation som samlar föreningar och medlemmar från hela landet. Låt 
dig inspireras av deras arbete med att förutom att samla, utveckla och sprida spelkulturen 
också arbetar med olika projekt som t ex Samspel eller Proud and nerdy, med målet att t ex 
skapa trygga mötesplatser öka gemenskap ungdomar emellan.
Max Horttanainen, ordförande Sverok

Ca	15.35	Avslutning



Vad är Utvärderingsringen?
Utvärderingsringen är sedan 1995 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.

När du deltar i nätverket har du möjlighet till kostnadsfri konsultation hos oss, vi har 
många års erfarenhet av utredningar och enkätundersökningar. 

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

Med vänlig hälsning
Utvärderingsringen

Utvärderingsringen
Fiskaregatan 17, 302 90 Halmstad. Tel. 0702 38 52 49. 
info@utvarderingsringen.se    www.utvarderingsringen.se


