
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		Ett	smörgåsbord	av	kulturyttringar	i	Kultursommar	2022
Som ung i åldern 10-13 år i Falkenbergs kommun har du möjligheten att delta i vad som kallas 
Kultursommar. År 2022 tog platserna slut på 2 dagar efter att anmälan öppnades. Kultursommar är ett 
koncept som funnits i flera år och är en daglägerverksamhet mån-fre under sommaren där unga får 
möjlighet att delta i olika former av kulturyttringar. Veckan avslutas med en föreställning och vernissage 
där nära och kära är välkomna.
Konceptet drivs av fritidsledare i den öppna ungdomsverksamheten Ungfbg och aktiviteterna leds 
tillsammans med feriearbetare från lokala gymnasieskolor.
Låt er inspireras av en kultursommar från västkusten i Falkenberg!
Camilla Hamnemo, enhetschef Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen, Falkenbergs kommun

11.45	–	12.45	LUNCH

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

Med reservation för eventuella ändringar.



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

Med reservation för eventuella ändringar.

PR
O

G
R

A
M

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


