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Fritidsförbundet grundar sin historia ur kompisorganisationen Fritidsforums
tidigare projekt – Självbestämmande, Inkludering och Hälsa. Dess effekter och
metoder har grundat förbundets fortsatta arbeta att öka unga med
funktionsvariationers självbestämmande, inkludering och hälsa.
Syftet med projektet var att säkra att de unga med funktionsvariationer(nedsättning), förkortas här f.v.1 skulle få tid att etablera en plattform som
stärker stödet för ungas egna idéer och tankar, till en meningsfull fritid på egna
villkor. Under 2016 fokuserat förbundet på arbetet med att utveckla forum som
ger unga möjligheter till nationellt och lokalt sammanhang samt stödstrukturer
för utbyten och självorganisering.
Projektet ”Självbestämmande, Inkludering och Hälsa” fyra år har visat att den
fria tiden och ungas egenorganisering, exempelvis på fritidsgården eller i
föreningen, spelar en viktig roll för unga och för en del är det enda möjligheten
att få nya vänner och att få hålla på med sitt intresse. Verksamheterna har olika
förutsättningar, olika tillvägagångssätt och olika behov av att utveckla arbetet
med självbestämmande och inkludering. Flera gemensamma beröringspunkter
finns: Aktiviteten/intresset ska vara i fokus. Att ha ett gemensamt
förhållningssätt och att målbild är viktigt. Det behöver fortsatt utvecklas
samverkan mellan myndigheter, förvaltningar, organisationer som alla arbetar
med målgruppen. Fritidsförbundet arbetar aktivt med att lyfta fram goda
exempel och framgångskoncept – Fritidsförbundet tar de ungas erfarenheter i
anspråk för att utveckla möjligheter för den fria tiden på lika villkor – De ungas
berättelser, önskningar, idéer och behov står i centrum. Det är tack vare de
ungas röster i förbundet som Fritidsförbundet bildar opinion och även är en del
av den fortsatta utvecklingen.
Ett konkret resultat från SIH-projektet var att unga bestämde sig för att bilda
Fritidsförbundet – för att tillvarata resultat som uppkommit och för att tillgodose
unga med funktionsvariationers intressen. Att skapa förutsättningar, en
plattform, ett forum där fokus ligger på unga med funktionsvariationers egna
erfarenheter och behov. Att skapa förutsättningar för en fritid på lika villkor – för
och av unga med funktionsvariationer. För ett samhälle där unga med
funktionsvariationer ökar sitt inflytande och sin delaktighet med förbundet som
plattform och stödstruktur. En plats där demokratiska processer växer fram och
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Vidare väljer vi att förkorta målgruppen barn och unga med funktionsvariationer med barn och unga med f.v.
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ungas röster blir hörda på lika villkor. Ett förbund som utvecklar metoder för att
tillgodose fler unga att göra sin röst hörd.
Fritidsförbundet skapar forum, mer tillgängliga tillvägagångssätt för att möta
målgruppens behov och verksamhet för unga med funktionsvariationer. Både för
medlemmar och för icke-medlemmar så att de unga kan stärka sina sociala
relationer, sin fria tid och inkludering på lika villkor. Fritidsförbundet möter även
aktörer för att sprida kunskaper om målgruppen och utbildar både unga i
demokratiska beröringsprocesser – men likaså yrkesutövare, tjänstemän och
beslutsfattare i att skapa förutsättningar för inflytande och delaktighet för unga
med funktionsvariationer.
Fritidsförbundets kompisorganisation, Fritidsforum, har tillsammans med
förbundet sett behovet av att de erfarenheter som projektet Självbestämmande,
Inkludering och Hälsa-projektet (SIH) bidragit med fortsatt utvecklar stabila
strukturer inom Fritidsförbundet. Under projektets tredje år påbörjades
processer med att stärka unga med f.vs egenorganisering och mobilisering. För
att säkerställa denna utveckling och övergång till statsbidragssystemet för
ungdomsorganisationer 2018, beviljades Fritidsförbundet stöd från Allmänna
arvsfonden för att fortsatt utveckla förbundet till att bli en viktig nationell aktör.
Under projektets fjärde år (2015-2017) har fokus fortsatt varit att stötta ungas
egenorganisering samt möta de behov som finns för ökat självbestämmande. En
utvecklig som har gått över förväntan. Unga som har ökat sitt självbestämmande
och förståelsen för hur de kan påverka, vill att fler unga ska få samma möjlighet
till en meningsfull fritid lokalt. 2017 har varit ett viktigt år för Fritidsförbundet
då förbundet fyllt två år och även etablerat sig som ett bidragsgrundande
förbund.
Fritidsförbundet bildades den 21 maj 2015 och var under verksamhetsåret 2015
ännu i sin linda. Under 2016 nåddes Fritidsförbundet med besked om att
förbundet ännu inte hade förutsättningar för övergång till statsbidragssystemet
för ungdomsorganisationer 2017. Att förbundet beviljades stöd för ett fjärde år
av arvsfonden och fick förlängt projektet ytterligare två månader (2017)
underlättade möjligheterna för förbundets fortsatta arbete under 2017.
Under våren 2017 blev kompisorganisationen Fritidsforum beviljade
projektmedel för ungas organisering med stöd från MUCF. Projektet var ett
samarbetsprojekt mellan Fritidsforum och Fritidsförbundet.

Fritidsförbundet har under 2017 fortsatt fokuserat på att marknadsföra
Fritidsförbundet, skapa tillgängligare former för självorganisering och
föreningsbildande samt samarbete med andra aktörer lokalt, regionalt och
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nationellt. Under 2017 har spridning av metodmaterialet – Hur svårt kan det
vara – varit en del av marknadsföringen och likaså möjligheten att nå ut till fler
intressenter som arbetar med målgruppen.

Under våren och hösten 2017 har Fritidsförbundet fortsatt besökt verksamheter,
ungdomsföreningar, ungdomsinitiativ och nätverk runt om i Sverige för att
berätta om Fritidsförbundet, fortsatt utvecklat och tagit fram
mötesmetoder/tillgängligare former för föreningsbildande, stödja ungas
egenorganisering och pratat om erfarenheter och behov som kan stödja ungas
behov och förutsättningar. Fantastiska möten och nya föreningar – allt i stöd
utifrån ungas egna engagemang, inflytande och delaktighet.

Under 2016 kontaktade verksamma ledare på
Zebrans mötesplats Fritidsförbundet för att boka
in ett informationsmöte för att berätta om
fördelarna med att organisera sig i förbundet.
Några unga på mötesplatsen hade kommit i
kontakt med föreningen Morris vänner – och såg
på så vis fördelar med att själva organisera sig i
en förening, med Fritidsförbundet som stöd.
Erik Berglund (ledamot), Sanna Leslie
(ordförande 2017), Björn Jonsson (ledamot)
och Siri Sylvan (sekreterare) vid grundande av
föreningen Zebrans vänner

Målgruppen på Zebrans vänner är främst unga
och unga vuxna med Asperger – och utifrån de
erfarenheter som de unga själva har med att ha
Asperger, vill de stödja andra unga med
Asperger genom att planera roliga och
tillgängliga aktiviteter.
I mitten av februari besökte Fritidsförbundet
Zebrans parklek på Södermalm och de unga som
visat intresse för att bilda en förening.
Tillsammans diskuterades föreningsformen,
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syftet med föreningen och hur styrelsestrukturen skulle se ut. En viktig del i
föreningen Zebrans vänner är att ha roliga aktiviteter när Zebrans mötesplats
har stängt. Föreningen fungerar som ett komplement för de unga som inte har
någon annan verksamhet att vara i vid de tillfällen som Zebrans mötesplats har
stängt.
Zebrans vänner diskuterade även förutsättningar för medlemmar att ta del av de
aktiviteter som sker via föreningen – särskilt för barn, unga och unga vuxna med
Asperger.

I slutet av februari bjöds Fritidsförbundet in till Hamnmagasinet i Umeå för att
tillsammans Workshopa/Brainstorma kring en ny förening och vad föreningen
skulle kunna tänkas göra. Det är väldigt poppis med discon på Hamnmagasinet
och de unga, som tillsammans ville bilda föreningen ”Hamnis”, vill även vara en
del av att arrangera discon för unga med funktionsvariationer – i Umeå.
Föreningen är inte helt i bruk ännu, utan växer fram succesivt allt eftersom de
unga erövrar fortsatta kunskaper i hur föreningen ska ta form. Fritidsförbundet
finns som fortsatt stöd och stödjer både de unga på Hamnmagasinet, men även
de verksamma ledarna.

Fritidsförbundet har sedan förbundets bildande haft den stora förmånen att
samarbete med Ung i Lund och representanter som möjliggöra för barn, unga
och unga vuxna med funktionsvariationer att göra sin röst hörd via s.k.
inflytandecaféer. Under 2015 fick Fritidsförbundet en fin relation med projektet
– Alla unga
Fritidsförbundet har under 2017 fortsatt samverkat med Ung i Lund och deltagit
vid inflytandecaféer för att sprida information om Fritidsförbundet och de
stödstrukturer som finns i förbundet för att möjliggöra ungas lokala
initiativ/processer.

4

Ett inflytandecafé är på många sätt likt ett Ungdomsting, men det är endast till
för elever från särskolorna och är lite mer anpassat efter hur de vill ha det. Till
exempel är inflytandecaféerna lite lugnare än ett Ungdomsting, och de
aktiviteter som är kopplade till inflytandecaféerna är anpassade efter de unga
som är där. Men annars fungerar inflytandecaféerna likadant som ett
Ungdomsting:
Dagen inleds med ett stormöte och sedan finns det
fika och olika aktiviteter som de unga kan testa på
eller delta i. Till inflytandecáfet bjuds även en konstnär
in för att kreativt redogöra för de ungas önskemål och
behov. Under 2016 och 2017 har förbundet fått
förmånen med att fortsätta samverka utifrån de
erfarenheter och kunskaper som vuxit fram i Alla Ungaprojektet. Såsom fortsatta samtal om mer tillgängliga
former (såsom demokratiska processer) för
målgruppen. I april 2017 deltog Jennifer Rytkönen
(styrelseledamot) och Donald Forssten (vice
ordförande) vid Lunds inflytandecafé. Där fick de möjlighet att marknadsföra
förbundet och berätta om föreningsbildande.

I december besökte Fritidsförbundet några
tidigare medverkande inom projektet Alla unga
och två fantastiskt engagerade ledare som
arbetat ideellt med de ungas fortsatta initiativ.
De unga hade som önskemål att diskutera och
utveckla ledarskap för att tillsammans bilda en
förening med syfte att hitta på spännande och
roliga aktiviteter tillsammans.
Tillsamman skulle vi spåna, köra brainstorming/brainskrivning
kring våra idéer och tankar med föreningen. Vi konstaterade att
inga drömmar är för stora och allt är möjligt.
Under kvällen diskuterades föreningen sina stadgar =
värdegrund för föreningen utifrån alla människors lika värde
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och tillgänglighet. Därefter lyfte vi även syftet med föreningen och vilka
aktiviteter som de unga ser som roliga och meningsfulla att genomföra i
föreningen.

Fritidsförbundet avslutade 2017 med en
rolig vistelse på Femtioettan i Skellefteå
tillsammans med de tre föreningarna på
Femtioettan som bjudit in till
mellandagsfest. Det bjöds på trerätters
middag, spännande tävlingar, dans och
roliga tal. Tillsammans funderade vi även på
2018 och vilka aktiviteter och händelser
som kommer att ske både i respektive
förening men även gemensamt – och hur
Fritidsförbundet kan finnas med som stöd på vägen.
Att som förbund bli bjuden på lokala festligheter är alltid uppskattat och bidrar
även till att det blir lättare att fånga upp lokala frågor bland de unga – att vara
en viktig plattform för de unga – men även för att se till de behov och
förutsättningar som faktiskt finns både bland de unga men även de verksamma
ledarna som stödjer de ungas initiativ. Tillsammans kan vi även glädjas åt allt
fantastiskt som skett under året och likaså utvärdera vad som funkat och vad
som funkat lite mindre bra. Kontakten med Fritidsförbundet utvärderade vi
också och hur den fortsatta kontakten ska se.

Den 8 november 2017 fick Fritidsförbundet möjlighet att delta vid
nätverksträffen för FSKF, som står för föreningen för Stockholm läns kultur- och
fritidschefer inom funktionshinderfrågor – och likaså NEFA-nätverket som består
av enhetschefer, fritidsledare, assistenter, samordnare för fritidsfrågor och
strateger.
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Syftet med träffen var att berätta om Fritidsförbundet och de stödstrukturer
som finns i förbundet – både för barn, unga och unga vuxna med
funktionsvariationer men även för ledare som möter målgruppen.
Under träffen berättade vi även om Fritidsforums projekt E-qual Fritid som
Fritidsförbundet samverkar ihop med – och om behovet av att hitta lokala
koordinatörer som kan stödja ungas lokala engagemang/initiativ och
egenorganisering. Under 2018 fortsätter samarbetet med både FSKF- och
NEFAnätverket.

På alla hjärtans dag den 14 februari 2017
firade Fritidsförbundet stort. Äntligen var
det dags att ha releaseparty för SIHprojektets metodbok. Detta firades med
deltagare från Skellefteå, Umeå och
Stockholm som tillsammans pratade glada
minnen från projektets år och likaså fick sig
var sin metodbok. Tårta och hyllningstal
blandades med kramar och lyckönskningar.
Metodboken är ett viktigt resultat av
projektet och många deltagare är stolta över att boken finns.
Som ett resultat av metodreleasen gjorde vi även upp en
marknadsföringsplan kring hur metodboken ska spridas – och likaså
funderar på vilka som bör få ta del av de erfarenheter som projektet sett som
viktiga att se och förstå. Tillsammans kom vi fram till att vi vill påverka politiker
på lokal, regional och nationell nivå – så vi beslutade oss för att skicka en
metodbok till kommunpolitiker i de kommuner som finns representerade i
Fritidsförbundet.
Under metodreleasen diskuterade vid erfarenheter som uppkommit under SIHprojektets fyra år och hur projektet både kortsiktigt och långsiktigt påverkat
lokalt, regionalt och nationellt. Vikten av att Fritidsförbundet tar vidare dessa
erfarenheter och skapar förutsättningar för fortsatt sprida metoder och verktyg
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
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Svenska Settlementförbundet hade tillsammans med
övriga medlemmar i rörelsen den fina äran att bjudit in till
VÅGA-konferensen 2017 som syftat till att våga göra
skillnad. Att våga ta ställning för ett samhälle där vi bryr
oss oavsett vilka vi är, om vi är chefer, fritidsledare, barn
och unga med funktionsvariationer, politiker, personliga
assistenter osv. En viktig del av konferensen berörde
positiva resurser och möjligheter som finns i samhället.
De som bidrar, engagera sig och får saker att hända.
Med stöd i detta hade Fritidsförbundet representanter
under konferensen som berättade om Fritidsförbundet,
men även lyfte de frågor som uppkommit som väsentliga i
att våga stödja och lyfta målgruppen barn, unga och unga
vuxna med funktionsvariationer.
Den 24 oktober var också FN-dagen och då passade Tomas Fogelholm,
styrelseledamot i Fritidsförbundet, på att sjunga en sång om alla människors
lika värde. Fritidsförbundet är tacksam för att vi fick möjlighet att delta dessa
två spännande dagar som även möjliggjorde till socialt nätverkande med
kommuner och civilsamhällsaktörer.
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Fritidsförbundet var, tillsammans med övriga organisationer anslutna till
Svenska Settlementförbundet, inbjudna till en rörelsedag för att diskutera viktiga
frågor både inom respektive förbund men även gemensamma frågor som
rörelsen tillsammans kan lyfta. Under dagen var styrelseledamöterna Albin
Härnström, Elisabeth Orre, Tomas Fogelholm, Jennifer Rytkönen, ordförande
Hanna Sköld och vice ordförande Donald Forssten med. En viktig del i samtalet
handlade om det kommande valet och att det är viktigt att vi står för att vi är en
del av detta. Inte på bekostnad av stödet. Fritidsförbundet lyfte även behovet av
fler mötesplatser för unga och unga vuxna med funktionsvariationer. Likaså
behovet av bostäder med alternativa boendeformer – Community Housing.
Ledamöter från Fritidsförbundet lyfte även en artikel som de tagit del av som
handlar om att unga med funktionsvariationer har allt svårare att göra sin röst
hörd. Artikeln beskriver även att ”barnhemmet” är tillbaka och hur institutioner
börjar växa fram istället för gruppboenden.
Att Fritidsförbundet lyfter även vikten av den fria tiden och att vi tydligare måste
positionera oss i frågan om den fria tiden och varför den faktiskt behövs. Peta ut
– vad behöver vi fokusera på? Viktigt även att ha ett helhetsperspektiv när vi
studerar den fria tiden och ser till behoven hos alla åldrar.
Vi diskuterade även vad vi gör tillsammans som rörelse (vilka frågor vi lyfter som
viktiga) men även vilka frågor vi berör var för sig i respektive organisation.
Rörelsen fick även dragning angående ungas validering. Den relativa
ungdomsarbetslösheten störst i Sverige. Många unga i förhållande till vuxna.
Svårt att komma in på arbetsmarknaden om man saknar utbildning. Viktigt att
bredda vägen – genom att synliggöra kompetenser. Validera på olika nivåer;
bevis på sitt lärande och för att göra det legitimt så måste det vara värt något.
OCN2-metoden.
Under rörelsedagen lyftes även en kommande satsning som berör ett
ledarprogram för unga som Fritidsforum och Fritidsförbundet tillsammans
kommer att erbjuda unga. Mer information kommer under 2018 då
förhoppningen är att vi får svar från bidragsgivare.
2

Open collage network
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Beskriver projekt inom Fritidsförbundet – kommande kulturprojekt som kan lyfta
frågor som berör målgruppens rättighetsfrågor.

Fritidsförbundet medverkade under
MUCF’s rikskonferens den 30 november
– 1 december 2017. Fritidsförbundet
hade, tillsammans med Fritidsforum,
seminariet ”Hur svårt kan det va… att
inkludera alla.”
Seminarie hade utgångspunkt i rätten
att bestämma – över sig själv och sin
fria tid. Något som är lika viktigt för
barn, unga och unga vuxna med
intellektuella och neuropsykiatriska
funktionsvariationer som för alla andra.
Erfarenheterna från både SIH-projektet
och Fritidsförbundets arbete
genomsyrade seminariet, då
erfarenheter från både brister i
kommuners samverkan och praktiska
hinder som ledsagning och färdtjänst. Seminariet berörde även fritidens
betydelse och utformning och möjligheter att påverka. Under seminariet visade
vi på hur unga, personal och beslutsfattare kan samverka för att få till bestående
förändringar med fokus på den fria tiden.
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Under våren 2017 sökte Fritidforum ett samarbetsprojekt
ihop med Fritidsförbundet – med förhoppning om stöd från
MUCF. I maj 2017 blev projektet beviljat.
Syftet med projektet är att unga med funktionsvariationer får
ett ökat självbestämmande och på lika villkor rätt till en
meningsfull fritid.
Projektets mål är att etablera hållbara strukturer lokalt/regionalt för att
underlätta och stärka unga med funktionsvariationers empowering
Mål för år 1 är att Fritidsforum i samarbete med Fritidsförbundet ska utforska,
utveckla och etablera stödstrukturer och metoder som stärker ungas initiativ.
Att unga med funktionsvariationer tas i anspråk och får stöd av ledare på den
fria tiden och inom LSS.
Projektet ska ge möjlighet till att unga och unga vuxna med
funktionsvariationer:
-

träffar andra unga och unga vuxna med funktionsvariationer genom
utbyten och sociala nätverk.
ges förutsättning och möjlighet till att organisera sig utifrån sina
intressen (och inte utifrån funktionsvariationen) som i sin tur skapar
meningsfullhet och lust.
har stödstrukturer som ger tillgång till inkluderande former och
förståelse för demokratiska behörighetsprocesser med hjälp av
lokala koordinatorer/ledare.
har övergripande förståelse för demokratiska processer och hur
dessa kan bidra till att skapa förståelse för hur man kan göra sin röst
hörd (med stöd i riksdagsvalet 2018).
får ta del av andra ungdomsinitiativ som finns i Sverige – för
relationsbyggande och meningsfullhet.

Projektet ska ge möjlighet till att:
-

verksamma ledare på den fria tiden, som möter barn, unga och unga
vuxna med funktionsvariationer, får kunskapsstöd och stödstrukturer för
att coacha de ungas lokala, regionala och nationella processer.
Fritidsforum, tillsammans med Fritidsförbundet som samarbetspartner,
bidrar med utbildning och stöd till ledarna.
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Den huvudsakliga målgruppen är unga och unga vuxna med
funktionsvariationer, som finns på den fria tidens arena och som är i
startgroparna för att träffas och organisera sig. Särskilt fokus kommer också att
vara på äldre unga och nyanlända unga med funktionsvariationer.
Projektet genomförs i Skellefteå kommun, Umeå kommun, Stockholms stad,
Värmdö kommun och Jönköpings kommun.
Projektets resultat ska spridas under projektets år 2 och 3. Projektets
utvecklande av stödstrukturer/metoder för att stöda ungas lokala initiativ,
kommer att spridas i och utanför projektet.

Fritidsförbundet fungerar som en viktig nationell aktör inom ”Ung Valle”
tillsammans med flera andra viktiga nationella aktörer inom fritidsområdet
såsom: Fritidsforum-Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar,
Fritidsledarskolorna, Svenska Settlementförbundet, Kommunförbundet Skåne
(projekt VALLE 2.0) samt Nordiskt Valideringsforum. Detta Skapar
förutsättningar för att projektets resultat kan spridas och implementeras
nationellt.”
”Ung Valle”-projektet syftar till att synliggöra ungas icke formella lärande för att
i första hand förebygga risken att hamna utanför arbetsmarknad och studier
men också för att skapa bättre förutsättningar för unga som befinner sig utanför
studier och arbete att komma in på arbetsmarknad eller i studier.
Projektet avser att anpassa ett redan befintligt valideringssystem till
att validera de kompetenser som unga förvärvar på öppna mötesplatser och i
föreningar medan de gör sådant de tycker är kul och meningsfullt som att hjälpa
till i caféet, leda grupper, ordna konserter och andra evenemang, hålla i
träningar, turneringar, mm.
Avsikten är att skapa en stor variation av kunskapsmoduler som är anpassade
för en bred skara ungdomar som nu har svårt att hitta in på arbetsmarknad och
studier; nyanlända, unga med funktionsvariationer, ”strulpellar” och unga
som skolan inte lyckats nå. T ex fritidsgårdarna har alltid betraktats som
”revanscharenor” och med det här projektet kan den typen av öppen verksamhet
ta ytterligare ett kliv mot att fungera som en lärande arena och ge unga större
förutsättningar att skaffa sig ett gott liv och inte hamna utanför jobb och studier.
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Det system som projektet vill utveckla är byggt på OCN-metoden (Open College
Network) och är kopplat till det EU-förankrade kompetensvärderingssystemet
SeQF (Swedish Quality Framework). Detta är ett valideringssystem som har
förutsättningar till hög legitimitet hos arbetsgivare och studieanordnare
samtidigt som det är användarvänligt och enkelt att använda.

Fritidsförbundet arbetar för ungas organisering på flera sätt inte minst med
startbidrag. Det gör det möjligt för unga med f.v. att starta föreningar för sina
intressen. Att möjliggöra de fria tiden på egna villkor. Det är inte självklart att
alla barn och unga växer upp med förutsättningar som gör att de känner sig
delaktiga i samhället, i synnerhet målgruppen unga med funktionsvariationer.
Tvärtom är det alltfler som upplever utanförskap. Uttryck för maktlöshet kan ses
i form av våld, psykisk ohälsa och destruktiva livsval. Vi stödjer ungas egna
initiativ, engagemang och möjlighet att själva organisera och ta ansvar för
fritidsaktiviteter. Utmaningen är att göra unga delaktiga i samhället och själva
besluta i frågor som rör dem. Att bilda en kollektiv ungdomsförening har
Fritidsförbundet sett som ett viktigt tillvägagångssätt för att erövra demokratisk
förståelse och föreningskunskap som metod. Främst för att:
•
•

•

•

Unga med funktionsvariationer behöver mer stöd i att förstå
föreningsbildande.
Föreningsmetoder/-mallar är inte utarbetade efter målgruppens förståelse
och behov. Förbundet har under 2015, 2016 och 2017 lagt stor vikt i att
tillgängliggöra föreningsformerna som utarbetas med stöd av de unga
som vill bilda ungdomsföreningar
Att bilda kollektiva föreningar bidrar till att unga i ett större sammanhang
erövrar föreningskunskap samt att de i grupp och tillsammans skapar
förutsättningar för att lättare och tydligare förstå dess mening
När de unga i de kollektiva föreningarna (såsom Morris vänner och
Strågagänget) erövrat färdigheter tenderar de att bilda mindre föreningar
utifrån de behov och intressen som finns.
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•

•

Att ge unga med funktionsvariationer förutsättningar att bilda föreningar
bidrar även till att Förbundet skapar förståelse för de brister som finns i
samhället och bland myndigheter.
2015 har bidragit till att Fritidsförbundet sett att det fortsatt finns
strukturer i samhället som negativt kan påverka de ungas möjligheter att
organisera sig på lika villkor. Under 2017 har Fritidsförbundet lyft dessa
erfarenheter in i Fritidsforumprojektet – E-qual Fritid – för att tillsammans
utforska de strukturer som negativt kan påverkar barn, unga och unga
vuxna med funktionsvariationer att delta i samhället – med fokus på det
kommande valet 2018.

Vi organiserar lokala, nationella och internationella möten samt intressenätverk
kring aktuella ämnen och inbjuder till utbildningar för ungdomar, unga ledare,
fritidsledare, chefer och politiker. Att vara medlem ger möjlighet för unga att
förverkliga sina idéer och möta andra unga för utbyte av erfarenheter.
Under 2015 pågick arbetet med att ta fram metodmaterial för bildande av
ungdomsföreningar, med stöd i alla de samtal och fokusgrupper som bedrivits
lokalt. Under 2016 och 2017 har arbetet fortsatt och målet är, att fler unga med
funktionsvariationer ska ha samma möjligheter och förutsättningar att bilda
ungdomsföreningar, utifrån sina behov med stöd av samhället. Fritidsförbundet
välkomnar satsningen om att utveckla tillgängligare föreningsformer, såsom en
mer digitaliserad plattform för föreningsbildande. I samverkan med andra
ideella organisationer tar förbundet fram metoder som underlättar för
ungdomsföreningars mötesteknik och dokumenteringsmöjligheter.
2016 hade förbundet som mål att nå mer än 200 enskilda medlemmar för att
kunna bli bidragsgrundande. Målet uppfylldes gladligen och under årets slut var
278 enskilda medlemmar anslutna till förbundet, varav ca 233
bidragsgrundande i ålder 6-25 år. Under årets slut var ca 13
ungdomsföreningar, från Skellefteå i norr till Jönköping i söder, ansluten. En
majoritet av ungdomsföreningarna var s.k. kollektiva. Trenden blev vidare att
unga först erövrat föreningskunskap gick de vidare med att bilda mindre
ungdomsföreningar baserat på lokala behov och intressen.
2017 var det åter när Fritidsförbundet hoppades på att beviljas
organisationsbidrag och med stöd av de uppfyllda målen 2016 blev
Fritidsförbundet i december 2017 beviljade medel.
Under 2017 slut var ca 380 enskilda medlemmar anslutna till förbundet, varav
ca 273 bidragsgrundande i ålder 6-25 år. Under årets slut var ca 15
ungdomsföreningar, från Skellefteå i norr till Lund i söder, ansluten. Trenden
med s.k. kollektiva föreningar har fortsatt under 2017, men vi ser att allt fler
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unga erövrat föreningskunskap och valt att bilda mindre föreningar/nya
konstellationer i slutet av 2017
Startbidraget var 2500 kr/ungdomsförening under 2017 samt 50kr/medlem
mellan 6-25 år.

Ungdomsföreningar anslutna till
Fritidsförbundet 31/12 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 sidor (Teatergrupp) – Laxnegården i Gnesta, Gnesta kommun
Asperger och vänner – Värmdö kommun
Cool Girls – Tomtebo fritidsgård, Värmdö kommun
Tjejer med chill (Fd. Crazy Girls) – Femtioettan, Skellefteå kommun
Fråga? – Nacksta fritidsgård, Sundsvalls kommun
Knaslanföreningen – Femtioettan, Skellefteå kommun
Morris vänner – Morris fritidsgård, Farsta Stockholms stad
Pysslingarna – Femtioettan, Skellefteå kommun
Rulla klot – Morris fritidsgård, Farsta, Stockholms stad.
Strågagänget – Stråga fritidsgård, Jönköpings kommun
Ung 24/7 – Kista/Akalla, Stockholms stad
Ungdomars Grupp – Nacksta, Sundsvalls kommun
Upplevelsehäng – Fd. Alla unga, Lunds kommun
Zebrans vänner – Zebrans mötesplats/parklek, Södermalm, Stockholms stad
SAJZ – Hannebergsparken, Solna stad

HEMSIDA
Fritidsförbundets
styrelse har med
sina kunskaper och
erfarenheter varit
med och utvecklat
en mer tillgänglig
hemsida. I
november 2015
lanserades
hemsidan och ett
stort tack känner
förbundet till sin
kompisorganisation
Fritidsforum som bistått med kompetensstöd för utveckla en hemsida utifrån de
ungas behov. Anton Rosén har med sin kompetens inom hemsidesproduktion
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gjort Fritidsförbundets hemsida till en fantastisk plattform för medlemmar och
icke-medlemmar att ta del av förbundet. Vi fortsätter dock hela tiden
vidareutveckla hemsidan så att den fortsatt möter målgruppens behov. Talande
webb lanseras var tänkt att påbörjas 2016 och likaså digitaliserade
mötesmetoder för ungdomsföreningar, men på grund av ekonomiska
begräsningar påbörjas inte detta förrän 2018.
•
•
•

Mötesmetoder som beskriver olika punkter som tas upp
Begreppsdefinitioner av svåra ord som uppkommer
Inspelningsmöjligheter och digitaliserad dokumentering av möten

Myclub.se
Ungdomsföreningar som ansluter sig till Fritidsförbundet får en inbjudan att
administrera sin ungdomsförening via den digitala plattformen – MyClub.
Kontaktperson administrerar föreningens medlemsregister samt
informationsutskick till medlemmarna inför kommande möten och aktiviteter.
Via MyClub kan ungdomsföreningar:
•
•
•
•
•

Göra sin egen hemsida för föreningen
Lägga till nya medlemmar
Skicka ut inbjudningar till möten och aktiviteter (sms och e-mail)
Söka efter andra ungdomsföreningar med gemensamma intressen för
utbyten
Lägga in viktiga dokument och filer som alla i föreningen kan ta del av

Fritidsforbundet.se
kansli@fritidsforbundet.se
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm
08-16 07 25
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