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Verksamhetsberättelse 2019 
 
Bakgrund 
Fritidsförbundet grundar sin historia ur samarbetsorganisationen Fritidsforums tidigare 
projekt – Självbestämmande, Inkludering och Hälsa. Dess effekter och metoder har grundat 
förbundets fortsatta arbete 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 2017 - 2019 har förbundet 
fokuserat 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 ha en 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 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 utveckling 
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 var ett viktigt år då Fritidsförbundet etablerade sig som ett bidragsgrundande förbund. 
År 2019 fyllde Fritidsförbundet 4 år och fick även sitt tredje statsbidrag från MUCF, 
Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor. 
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 samarbetsorganisationen Fritidsforum beviljade projektmedel för 
ungas organisering med stöd från MUCF. Projektet Equal fritid var ett samarbetsprojekt 
mellan Fritidsforum och Fritidsförbundet. Under våren 2018 gick projektets ägandeskap över 
helt och hållet till Fritidsförbundet.  
 
Fritidsförbundet har under 2019 fortsatt fokuserat på att marknadsföra Fritidsförbundet, 
skapa tillgängligare former för självorganisering och föreningsbildande samt samarbete med 
andra aktörer lokalt, regionalt och nationellt. Under 2019 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.  Förbundet har också synts till och 
medverkat på ett flertal mässor, konferenser och i andra representativa forum för att nå ut 
till målgruppen så väl som allmänheten.  
 
Fritidsförbundets styrelse och årsmöte 
Förbundets styrelse ses 4 gånger per år inklusive 
årsmötet. Oftast är det fysiska träffar på 
Fritidsförbundets kansli eller på annan ort för att 
anpassas till styrelsemedlemmarna. Vid vissa 
tillfällen kan några även delta via uppkoppling på 
Skype för att spara restid. Styrelseledamöter är 
på olika sätt delaktiga i Fritidsförbundets projekt, 
evenemang och konferenser. Det kan innebära 
att de är med och planerar eller/och är deltagare. 
Styrelsens uppdrag är helt ideellt. Styrelsemöten 
under året har hållits den 16 februari, årsmöte 11 
maj, 28 september och 30 november.  
 
 
Årsmöte 11 maj  
Årsmötet är Fritidsförbundets högst beslutande organ. Det innebär att det finns vissa frågor 
som endast kan beslutas av årsmötet som exempelvis medlemsavgifter eller ändringar av 



stadgarna. Styrelsen kan dock sammanställa förslag, propositioner kring dessa frågor, inför 
årsmötet. Propositioner kan 
styrelsen ta fram men också 
ta emot från medlemmar 
inför årsmötet. År 2019 hölls 
årsmötet på 
Fritidsförbundets kansli på 
Grafikvägen 11 vid 
Gullmarsplan. Under mötet 
lanserades bland annat den 
nya hemsidan som vi jobbat 
med under hösten 2018. 
Mötet beslutade också om 
stadgeändringen att ansluta 
associerade medlemmar med 
förslags- och yttranderätt 
såsom mötesplatser, LSS-
verksamheter eller liknande. 
Årsmötet beslutade även att fortsätta med att inte ta ut några medlemsavgifter 2019. En ny 
styrelse valdes och en ny ordförande, Philip Lind. Tidigare ordförande Hanna Sköld valde att 
inte ställa upp för omval på grund av begynnande föräldraledighet. Stort tack till Hanna för 
åren som ordförande i förbundet och varmt välkommen Philip. 
 
 
Uppsökande verksamhet 
Fritidsförbundets uppsökande arbete innebär bland annat att ta kontakt med nya potentiella 
medlemmar. Det är i ett första steg via mejl och telefon och i ett andra steg ett fysiskt möte. 
Det första mötet kan innebära att vi träffar enbart personal på en verksamhet och 
informerar om möjligheterna med Fritidsförbundet i stort samt med att bilda förening. Det 
kan också innebära att vi direkt träffar unga och håller en workshop i föreningsbildande där 
syftet är att få prova på att bilda förening. Ibland bildas en förening på en gång.  
 

• Den 18 mars reste förbundet till Enköping och träffade personal som arbetar inom 
LSS och i öppen fritidsverksamhet med målgruppen unga med funktionsvariationer. 
Kansliets Frida Dahlberg berättade om förbundets framväxt och hur vi arbetar idag. 
Detta ledde till att den 19 september var kansliets personal med och startade upp en 
förening i Enköping på mötesplatsen Oasen. Föreningen Var som du vill bildades. 
Föreningen var vid bildandet icke bidragsgrundande och skulle försöka få in fler 
medlemmar. Tyvärr visade det sig dock att det inte fanns tillräckligt mycket personal 
som kunde stötta föreningen i sin utveckling. Kansliet försökte stötta upp och erbjuda 
de resurser som Fritidsförbundet kan erbjuda. 

 
• Den 25 september besökte förbundet verksamheten LikaOlika i Linköping och höll 

workshop kring föreningsbildande.   
 
Föreningsstöd 



Fritidsförbundet erbjuder föreningsstöd till sina föreningar. Dels får alla föreningar ett 
ekonomiskt stöd i form av startbidrag för nybildade föreningar eller ett årsbidrag för redan 
befintliga föreningar. Kansliets personal bistår även med stöd i form av hjälp exempelvis 
inför eller vid årsmöten eller styrelsemöten. Stödet kan även innebära att svara på frågor 
och att coacha när det gäller planering av event och aktiviteter, hjälp med medlemsregister, 
föreningsfrågor med mera. Nedan finns exempel på föreningsstöd från 2019. 
 

• Den 28 maj hjälpte kansliet föreningen 8-bits Bio Hazard med sitt allra första 
årsmöte. Vi besökte föreningen på deras mötesplats Ekens Gård i Haninge och 
stöttade föreningen genom hela mötet. 

 
• Den 29 maj blev kansliet inbjudna att medverka vid Rulla Klots årsmöte på 

mötesplatsen Morris Vänner i Farsta. Rulla Klot har varit aktiva sedan 
Fritidsförbundets början och höll i sitt möte på egen hand.  

 
• Förbundssekreterare Frida Dahlberg agerade även valberedning inför föreningen 

Zebrans Vänners årsmöte 2019. 
 

• Vid ett flertal tillfällen besökte även medlemmar Fritidsförbundets kansli för att bolla 
tankar och idéer. 

 
Minikonferens för medlemmar 
Den 19 oktober hölls en 
minikonferens i sex och 
samlevnad för förbundets 
medlemmar på förbundets 
kansli. Med anledning att 
förbundet varit involverad i 
en tidigare konferens kring 
ämnet via projekt Equal Fritid 
ville vi fortsätta utveckla och 
fördjupa kring temat. Medel 
för konferensen söktes från 
Kronprinsessan Margaretas 
Minnesfond. Vi blev beviljade 
20 000 kr av det sökta 
beloppet och kunde göra en 
mindre pilotkonferens. Det 
resulterade i en presentation 
av Sexuell och Reproduktiv 
Hälsa och Rättigheter, SRHR, 
övningar kring dessa 
rättigheter och en workshop 
med RFSU. 
 
Samma helg den 20 oktober passade vi på att hålla en föreningsträff för närvarande 
föreningar. Representanter från föreningarna fick utbyta erfarenheter kring vad de gör i sina 



respektive föreningar och om de har genomfört projekt eller resor. Representanter från 
föreningarna Kunskapsbyggarna i gråzonen, Tjejer med Chill, Knaslan, Skellefteå AIK THOR, 
Glada Gänget, Morris Vänner och Rulla Klot närvarade. Önskan om att resa och hälsa på 
varandra för att lära sig mer och veta mer om varandras verksamhet uppkom.  
 
 
Kurser, utbildningar och nätverk 
 
Lunds Kommun 13 mars 
Fritidsförbundet blev inbjudet till Kultur- och Fritidsförvaltningen, Lunds kommun för att 
berätta om Fritidsförbundets arbete för personal som jobbar med målgruppen unga med 
funktionsvariation. Kansliets Frida Dahlberg och Fredrik Thelander berättade om hur 
Fritidsförbundet växte fram och hur förbundet jobbar idag samt höll i en SWOT-analys.   
 
Konflikthantering med Zebrans Vänner 16 maj 
Fritidsförbundet går under våren ut med information till samtliga medlemsföreningar om de 
kurser vi erbjuder våra föreningar. Det är kurser i föreningskunskap, demokratiska processer 
samt konflikthantering. Kurserna är kostnadsfria medlemsförmåner för alla medlemmar. 
Föreningen Zebrans vänner önskar en kurs och den 16 maj hålls kurs i konflikthantering i 
Fritidsförbundets lokaler.  
 
Nätverket P.U.F. 27 september  
Nätverket för personal som 
arbetar med unga med 
funktionsvariationer är ett 
nätverk uppstartat på 
Fritidsförbundets initiativ. Den 
27/9 var det premiär för 
nätverket på Fritidsförbundets 
kansli. Syftet med nätverket är 
att personal från olika typer 
av fritidsverksamheter som 
arbetar med målgruppen skall 
få träffas och utbyta 
erfarenheter, tankar och idéer 
kring sina uppdrag. Under 
träffen presenterade kansliet 
Fritidsförbundets verksamhet 
och höll i en S.W.O.T. -analys 
utifrån frågan … Under nätverksträffen märktes det att det fanns ett stort behov av att få 
prata med andra som jobbar med liknande frågor och står inför liknande funderingar och 
utmaningar. Förhoppningen med nätverket är att träffarna skall förläggas ute hos nya 
verksamheter varje tillfälle. Den verksamhet som då agerar värd får tid att visa och berätta 
om sin verksamhet mer ingående, liknande ett studiebesök.  
 
Mässor, Konferenser och Evenemang 



Att delta på mässor och konferenser är en möjlighet för Fritidsförbundet att sprida 
information om förbundet, nätverka, knyta nya kontakter och samarbetspartners samt att få 
inspiration och idéer. Fritidsförbundet har under år 2019 deltagit på olika konferenser dels 
genom att vara utställare och föredragshållare samt genom att enbart vara deltagare.  
 
Funkisfestivalens final 26 augusti 
Styrelseledamot Malin Sannerdahl och kanslipersonal besökte Funkisfestivalens final i 
Stockholm. Syftet var att undersöka om festivalen är en möjlig arena för förbundet att synas 
tillsammans med i framtiden och på vilket sätt.  
 
Min Fritid 13 september 
Den 13 september hade Fritidsförbundet ett utställningsbord på Mässan Min Fritid som i år 
ägde rum i Tyresö. Min Fritid är en Stockholmsbaserad mässa som fokuserar på personer 
med funktionsvariationers fritid. På mässan presenteras olika aktiviteter och möjligheter på 
fritiden. Många olika aktörer närvarar med utställarbord eller genom att presentera sina 
aktiviteter där det går att prova på själva aktiviteten på plats. Mässan är en bra plattform att 
synas på för Fritidsförbundet och en möjlighet till att knyta nya kontakter. Medverkande vid 
årets mässa ledde till exempel till en ny samarbetspartner i Stiftelsen Salta Friends.  
 
Erfarenhetsdagarna i Helsingborg 8 - 9 oktober 
Erfarenhetsdagarna är en konferens i Helsingborg för de som arbetar som fritidsledare eller 
på annat sätt verkar i frågor som berör fritidsverksamhet. Här möts kollegor från hela 
Sverige och det går att lyssna till andra kommuner som delar med sig av erfarenheter från 
sina verksamheter. 
Under erfarenhetsdagarna 2019 möttes drygt 260 deltagare från Trelleborg i söder till Umeå 
i norr. Genom föreläsningar, utställningar och samtal byttes erfarenheter kring årets tema: 
hur skapar vi en bra fritidsverksamhet för alla? 
  
Under dagarna medverkade Fritidsförbundets Frida Dahlberg med presentation av 
Fritidsförbundet tillsammans med tidigare kollegan Fredrik Thelander samt i panelsamtal. 
erfarenhetsdagarna.helsingborg.se  
 
Mänskliga Rättighetsdagarna 
Linköping 14 - 15 november.  
Styrelseledamoten Dennis 
Pozmann och kansliets personal 
Alexandra Havkwist och Frida 
Dahlberg tog del av MR-dagarnas 
utbud under två dagar. Årets 
tema för dagarna var Rätten till 
Hälsa.  
 
Mucfs Rikskonferens 27 - 28 
november 
Kansliets personal Alexandra 
Havkwist och Frida Dahlberg 



deltog i konferensen. Årets tema var Ungas Inflytande.  
 
Delaktighetsdagen 10 december 
Fritidsförbundet fick möjlighet att delta med utställningsbord på Delaktighetsdagen i 
Göteborg. Dagen arrangerades av Myndigheten för Delaktighet (MFD) https://www.mfd.se   
 
Samarbetspartners 2019 
 
Göran Tingström, MISA Kompetens 
 
NEFA-nätverket 
Den 9 december har NEFA-nätverket en träff i Fritidsförbundets lokaler. NEFA är en 
samarbetspartner via Equal-projektet. Då projektet närmar sig sitt slut, etablerar vi ett ännu 
närmre samarbete med nätverket då de för tillfället saknar lokal att hålla sina möten. 
Fritidsförbundet medverkar vid mötena och sprider information om Equal-projektet samt 
om förbundets verksamhet och möjligheter.   
 
Salta Friends Stiftelse 
Salta Friends Stiftelse tog kontakt med Fritidsförbundet på mässan Min Fritid i september 
2019.  Det resulterade i en filmad intervju den 10 oktober av förbundssekreterare Frida 
Dahlberg. Nästa steg är intervjuer med Fritidsförbundets medlemmar. Salta Friends jobbar 
med att via digitala lösningar hjälpa personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga 
till ett mer socialt och aktivt liv tillsammans med andra.  
 
(Stiftelsen skapar en digital plattform för personer med de flesta typer av 
funktionsvariationer och deras anhöriga för ett mer Socialt och Aktivt Liv Tillsammans med 
Andra (SALTA).  https://www.saltafriends.com  
 
SSF 
Svenska Settlementförbundet är Fritidsförbundets samarbetspartner sedan några år tillbaka. 
Samarbetet sker främst i utbytet av erfarenheter, kunskap och nätverk. Fritidsförbundet hyr 
även in sig i SSFs lokaler vid Gullmarsplan. Under 2019 medverkade Fritidsförbundet på 
Svenska Settlementförbundets rörelsedag för utbyten av tankar och idéer samt nätverkande. 
https://settlements.se 
 
Internationellt 
Fritidsförbundet är sedan 2018 medlemmar i den globala rörelsen International Federation 
of Settlement- and Neighbourhood houses som jobbar för social rättvisa världen över. För 
mer info se ifsnetwork.org. I april reste kansliet till London för att delta i ett IFS Europe -
möte. Mötet ägde rum på Toynbee Hall, det första europeiska Settlementhuset. 
 
Den 12 november hade Fritidsförbundet ett första möte med MyRight (den svenska 
funktionshinderrörelsens biståndsorgan) för att undersöka möjligheterna kring medlemskap 
och ett eventuellt projekt. 
 
 



Projekt Equal Fritid 
Under våren 2019 sökte Fritidsförbundet år 3 av projekt Equal fritid från Mucf, Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. I maj 2019 blev projektets tredje år 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 organisering. 
 
Mål för år 3 är att Fritidsförbundet ska fortsatta utveckla stödstrukturer och metoder som 
stärker ungas initiativ och som framkommit under år 1 och 2, samt att stötta unga till att 
inspirera andra. Att unga med funktionsvariationer tas i anspråk och får stöd av ledare på 
den fria tiden och inom LSS. Under år 3 har målen även inkluderat mycket träffverksamhet 
som vi dessvärre fått ställa in på grund av rådande omständigheter. År 3 avslutas under år 
2020.  
 
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. 
- att unga med funktionsvariationer tas i anspråk och blir inspiratörer för nya unga lokalt. 
Detta påbörjas och etableras under projektet med målet att det fortsätter efter projektets 
slut. 
- 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. 
- får ta del av andra ungdomsinitiativ som finns i Sverige – för relationsbyggande och 
meningsfullhet. 
  
Projektet ska ge möjlighet till att: 
- 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. 
- Fritidsförbundet bidrar med utbildning och stöd till ledarna. 
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. Kommuner som tillkommit under år 2 är Solna och 
Sundsvall. Sundsvall har dock deltagit marginellt på grund av engagemang i annat projekt.  
Projektets resultat ska spridas under projektets år 3 samt efter projektet. Projektets 
utvecklande av stödstrukturer/metoder för att stöda ungas lokala initiativ, kommer att 
spridas i och utanför projektet. 
 



År 2 och 3 2019, i korthet 
 
Nationell träff år 2, 2019 
31 maj -2 juni 
Nationell träff Equal fritid i Skellefteå. 
 
Lokala träffar 

• 4 april besöktes Himmel och Pannkaka, Farsta 
inom projekt Equal fritid. Här hölls 
minicafédialog kring frågor som till exempel 
“Vad är viktigt för dig på din fritid?” Vår 
samarbetspartner Göran Tingström, MISA 
Kompetens närvarade också och berättade 
om Europaparlamentsvalet den 26 maj. 
Intentionen med detta var att sprida 
information om och att uppmuntra unga i projektet till deltagande i valet. 

 
• Den 29 april besöktes Jönköping inom Projekt Equal fritid. Vi träffade unga på 

Junedalsskolan som var med på projektträffen i Stockholm hösten 2018. Samma dag 
träffade projektledning också äldre unga på Stråga fritidsgård som också varit med på 
projektträffen i Stockholm. 

 
År 3 med start den 19 juni 2019 

• Den 2 september deltog delar av 
projektledningen på 
uppstartskonferens i Växjö för 
samtliga aktörer som blivit beviljade 
projektmedel från Mucf. 

 
• Den 16 september välkomnar vi 

Alexandra Havkwist, ny 
projektledare för Equal Fritid till sin 
första dag på Fritidsförbundet!  

 
• Den 23 - 24 november genomförs nationell träff på Ersta Diakoni, Stockholm.  

 
Ungdomsföreningar 2019 
  
Fritidsförbundet arbetar för ungas organisering på flera sätt inte minst med startbidrag och 
årligt bidrag till våra ungdomsföreningar. Det gör 
det möjligt för unga med funktionsvariationer att starta föreningar för sina intressen. Att 
möjliggöra den 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 åren 2015 - 2019 lagt stor vikt vid 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. 

• 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 och 2018 har Fritidsförbundet lyft in dessa erfarenheter in i 
projektet E-qual Fritid – för att utforska de strukturer som negativt kan påverka barn, 
unga och unga vuxna med funktionsvariationer att delta i samhället. 

•  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 2019 blev Fritidsförbundet beviljade sitt tredje statsbidrag från MUCF. 
I slutet av 2019 var det 281 enskilda medlemmar anslutna till förbundet varav 193 
bidragsgrundande medlemmar mellan 6-25 år. I december var totalt 12 föreningar anslutna 
till förbundet varav 11 bidragsgrundande. 
Startbidrag under 2019 var 2 000 kr samt 50 kr/medlem mellan 6-25 år. Årsbidraget för 
föreningar som bildats tidigare år var 2 500 kr samt 50 kr/medlem mellan 6-25 år. 
 

• Kunskapsbyggarna i Gråzonen (f.d. 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 
• AIK Skellefteå THOR – Femtioettan, Skellefteå kommun 
• Rulla klot – Morris fritidsgård, Farsta, Stockholms stad. 
• Zebrans vänner – Zebrans mötesplats/parklek, Södermalm, Stockholms stad 
• Glada Gänget – Hannebergsparken, Solna stad 
• 8-Bitz BIO Hazard - Eken, Haninge 
• Strågagänget – Stråga fritidsgård, Jönköpings kommun 



Härmed understryker styrelsen att verksamhetsberättelsen för år 2019 är fullständig och 
sanningsenlig.  
 
Stockholm 2020-06-01 
 
 
 
______________________________                                  _____________________________ 
Philip Lindh                                                                                Mikael Pettersson 
 
 
______________________________                                  _____________________________ 
Kristina Ifwer                                                                            Malin Sannerdahl 
 
 
______________________________                                  _____________________________ 
Dennis Pozmann                                                                      Jennifer Rytkönen  
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