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Föreningsliv
Nyhetsbrev November 2022

Välkommen till Nyhetsbrev Föreningsliv 
som riktar sig till dig som är verksam 
inom föreningslivet! Nyhetsbrevet är 
tänkt att skickas ut månadsvis och in-
nehålla nyheter, information och annat 
smått och gott som jag tror kan gagna 
föreningar. 

Vem är då jag? Jo, jag är Fredrik Hermans-
son, 52 år och bosatt i Västerlanda. Sedan 
september i år är jag på plats som kom-
munens föreningsutvecklare, en nytillsatt 
tjänst. Min roll går ut på att stödja förenin-
gars arbete inom fritids- och kulturlivet.  

Föreningar runt om i kommunen gör redan 
idag ett fantastiskt arbete så att invånare 
kan umgås och hålla i gång både fysis-
kt och intellektuellt. Samtidigt finns det 
politiska ambitioner om att kunna stötta 
föreningar mer än idag. Kommunens vision 
beskriver att vi tillsammans ska skapa ett 
gott liv och en hållbar framtid. Här har 

föreningar en stor roll för att invånare ska 
känna sig välkomna, trivas, utvecklas och 
må bra. I takt med att invånarantalet ökar 
behöver vi också skapa förutsättningar för 
både fler och större föreningar. 

Jag jobbar utifrån fem fokusområden: 

- Kommunikation
- Samverkan
- Mötesforum
- Fortbildning
- Inflytande/delaktighet

Om vi börjar med kommunikation som 
ämne i detta nyhetsbrev, så handlar det 
just nu om uppsökande verksamhet för att 
kunna känna in vad din förening behöver 
stöttning med. Det kan vara alltifrån att 
bolla idéer kring arrangemang till att 
erbjuda stöd och utbildningar. Kommu-
nikation handlar också om att nå ut till er 
föreningar på ett bra sätt och där är detta 
nyhetsbrev ett initiativ. 

Vill din förening nå ut med någon nyhet?  
Kontakta mig gärna, så kanske just din 
förening är med i nästa nyhetsbrev! Låt mig 
få återkomma med övriga fokusområden i 
de kommande nyhetsbreven!

Fredrik Hermansson
Föreningsutvecklare

fredrik.hermansson@lillaedet.se 
0520-65 98 75 

Boka gärna in ett möte med mig eller 
hör av dig direkt om du vill fråga om 

något eller bolla saker som arrangemang 
eller stöd och utbildningar kring 

föreningsverksamhet!

Hej och välkommmen!

Föreningsmötet 15/11
Tack alla ni som deltog på vårt 
föreningsmöte, ett möte där 
kommunen bjuder in repres-
entanter för alla föreningar två 
gånger/år till en gemensam 
träff fylld med information och 
inspiration!   
 
På agendan avhandlades bland annat: 
- Presentation av föreningsutvecklaren 
- Senaste info om nya idrottshallen vid 
Fuxernaskolan 
- Allmänt kring regler 
- Info från Hela Sverige ska leva 

Anteckningar finns i sin helhet på 

lillaedet.se/foreningsmoten

Utmärkelser 2022
Nu är det dags att föreslå ungdom-
spristagare, kulturpristagare, årets 
förebild och kulturstipendiat eller att 
för egen del söka kulturstipendiet. 
Senast 15 januari 2023 behöver vi 
nomineringarna!  
  
Vem som helst kan nominera kandi-
dater. Utifrån de nomineringar som 
kommer in utser bildningsnämnden 
stipendiat och pristagare. Vinnarna 
presenteras i april månad och prisut-
delning sker under nationaldagsfiran-
det i Ströms slottspark 6 juni 2023. 
  
Läs mer och nominera på

 lillaedet.se/utmarkelser 

Nyårskastet 2022
På årets sista dag arrangerar 
IK Bergaström Nyårskastet på 
Ekaråsen med start kl. 11.00. En 
vintrig och lekfull friidrottstävling 
som efter några pausade år nu 
äntligen kan arrangeras igen! 

Var med och utmana dig själv, gran-
nen eller föreningen på spjutkastning 
och kulstötning. Anmälan görs på 
plats. Vi bjuder på glögg och pep-
parkaka!
 
Välkomna hälsar IK Bergaström 

 

Uppdatera era kontaktuppgifter!
Utan rätt kontaktuppgifter blir det svårt att nå din förening! Hjälp oss att hålla kommunens föreningsregister uppdaterat gen-
om att klicka in på e-serve och fylla i det som behövs. Problem med e-serve? Kontakta support@mebyou.se eller 033-10 55 99.
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