Verksamhetsplan 2021
Fritidsförbundet för Barn och Unga med Funktionsvariationer

Ordinarie verksamhet
Styrelsens verksamhet
Årsmöteshelg och årsmöte
Årsmöteshelgen och årsmötet planerar att genomföras mellan mars-maj. Om helgen
går att genomföra fysiskt kommer denna ske i mindre skala fysiskt på kansliet och
samtidigt digitalt för de som inte vill träffas fysiskt.
Ledarskapshelg för ny styrelse/kick-off
Om fysiska träffar blir möjligt under 2021, hoppas styrelsen kunna genomföra en
fysisk ledarskapshelg för att välkomna nya styrelsen efter årsmötet. En social
aktivitet, team-building övningar och andra lärorika inslag. Om fysiska träffar ej blir
möjligt kommer denna att ske digitalt.
Representationer och andra uppdrag
Om fysiska representationer blir möjligt under året kommer styrelsemedlemmarna att
genomföra uppdrag som representanter för förbundet. Styrelsen kommer också att
medverka i montern vid digitala Mänskliga Rättighets-dagarna.
Lokalt medlemsstöd
Fritidspeng
Fritidspeng är den bidragsform som lever vidare ur projekt Equal Fritid. Bidraget
kommer att handläggas av en styrgrupp inom Equal-nätverket. Ansökan och villkor
kommer att göras tillgänglig på Fritidsförbundets hemsida och är till för alla
Förbundets medlemmar samt nya eller potentiella medlemmar som vill ansluta sig till
Fritidsförbundet.
Årsbidrag
Årsbidraget betalas 2021 ut till 12 föreningar baserat på de föreningar som förbundet
haft år 2020.
Kanslipersonal kommer att fortsätta stötta vid medlemsföreningars årsmöten eller
aktiviteter, samt administrera medlemsregister och föreningsadministration.
Förbundet hoppas också under året att kunna genomföra fler lokala besök så fort
reseförbud försvinner och verksamheter startar upp igen.
Uppsökeri-och rekrytering
Under 2021 kommer förbundet satsa på uppsökande verksamhet i den mån som
restriktioner och resor tillåter. Pågående Covid-19 pandemi skapade stora

svårigheter för förbundet att nå ut till nya och befintliga medlemmar under
föregående år. Förbundet kommer att uppta detta arbete när fysiska besök och
kontakter kan återgå till det vanliga och då kontakta särskolor och
specialpedagogiska skolmyndigheten för att nå ut till ungdomar i skolor och föräldrar
till yngre ungdomar. Under 2021 fortsätter det uppsökande arbete mot fritidsgårdar
och fritidsnätverk där vi redan har mindre kontakter för att nå till dem.
Vi arbetar aktivt med våra befintliga föreningar där en del medlemmar börjar bli till
åren. Under årsmötet 2020 beslutades det att medlemmar över 25 år som inte
innehar styrelseuppdrag i sin tillhörande förening ej längre är ordinarie medlemmar i
Fritidsförbundets föreningar. Arbetet med detta kommer att fortsättas så att regler
och villkor är tydliga för samtliga föreningar.
Under 2021 planerar vi att hjälpa ytterligare föreningar att starta upp. Detta sker
lokalt och i mindre utsträckning än tidigare år på grund av Covid-19 restriktioner.
Under 2021 påbörjas utvecklingen av den nya medlemsplattormen och det nya
registret Reach Members. Under året kommer vi att avsluta vår tjänst MyClub och
övergå till Reach Members.
Nationella medlemsaktiviteter
Intressepolitisk verksamhet/påverkansarbete
Fritidsförbundet kommer fortsätta sitt arbete med opinionsbildande och
påverkansarbete under 2021. En ny politisk agenda kommer att tas fram inom
projektet Intresseklubben Antecknar som kommer att vägleda det framtida
intressepolitiska arbetet. Under 2021 kommer Förbundet att fortsätta övervaka frågor
som påverkar unga med funktionsvariationers möjlighet till meningsfull fritid, att öka
förståelsen för funktionsvariationer och att motverka stigmatisering samt kränkande
behandling.
Under året kommer Förbundet att delta i den nationella konferensen Mänskliga
Rättighets-dagarna och ha ett eget ”bås” där vi kan möta andra deltagare från hela
Sverige. Konferensen planeras i år att genomföras både digitalt och fysiskt i den
mån som går. Här kommer Fritidsförbundet att representera våra medlemmar och
förbundets intressepolitiska frågor.
Fritidsförbundet är också inbjudna att delta vid en kunskapskonferens anordnar av
organisationen Unga Örnar. Här kommer förbundet att genomföra seminarier och
workshops för att sprida kunskap och synliggöra förbundets medlemmar och åsikter.
Vi arbetar också tätt med Myndigheten för Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor i
deras arbete med öppen fritidsverksamhet och inkludering av unga personer med
funktionsvariation. Kanslipersonalen är referenspersoner i MUCFs metodmaterial
riktat till unga med funktionsvariation i öppen fritidsverksamhet. Förbundet är även
med i det internationella arbetet med att synliggöra Europeiska Chartern för
Ungdomsarbete.
Kanslipersonalen är medlemmar i BRIS-nätverket som löpande träffas med diverse
barnrätts-frågor under året.

Kanslipersonalen deltar också frekvent i seminarier eller träffar som anordnas av
Myndigheten för Delaktighet.
Förbundet försöker i största mån att delta vid tillställningar där förbundets
medlemmar bör vara representerade.
Internationell verksamhet
På grund av Corona-pandemin 2020 flyttades konferensen i Australien till 2021.
Fritidsförbundet har tilldelats ansvaret att hålla i ett seminarium under den
internationella konferensen. På grund av restriktioner och uteblivna möjligheter till
fysiska träffar har Förbundet ej ännu haft möjlighet att starta upp en internationell
fokusgrupp. Detta planeras göras i samband med den internationella konferensen.
Konferensen kommer att genomföras som en hybrid-konferens, det vill säga både på
plats och digitalt. Fritidsförbundet kommer att delta på plats om möjlighet finns,
annars medverkar vi digitalt. Den eventuella resan och konferensen är planerad till
september.
Förbundet kommer under året att söka ny kontakt med MyRight och se om
samarbete kan bli aktuellt.
Jubileumsdisco/läger 5 år
Fritidsförbundet fyllde fem år den 21 maj 2020. Detta hade planerats att firas vid två
tillfällen. Tyvärr gick dessa tillfällen ej att genomföra och styrelsen beslutade istället
att förskjuta helgen till nästkommande år om det finns möjlighet till en fysisk
lägerhelg. Lägerhelgen är planerad till sommaren.
Nätverk och kurser
E-qual nätverket startas upp under året. En styrgrupp kommer att leda
handläggningen av bidraget Fritidspeng. Nätverket kommer också att ha god
kommunikation med förbundsstyrelsen och arrangera träffar inom nätverket framöver
beroende på möjligheterna att träffas fysiskt.
Nätverket för Personal som arbetar med Unga med Funktionsvariation har två träffar
under 2021, en under våren och en under hösten. Nätverket administreras av
förbundets kanslipersonal och om fysiska träffar blir möjliga under året planeras en
träff hos deltagare i Mjölby. Samarbete med de nätverk som Svenska
Settlementförbundet administrerar kan förekomma.
Representationer, konferenser, deltagande och övriga engagemang
Representation i form av ett seminarium vid IFS konferens i Sydney.
Representation i form av flera seminarier vid digital konferens anordnad av Unga
Örnars Riksförbund.
Representerade vid Mänskliga Rättighets-dagarna.

Deltar även vid;
-

Erfarenhetsdagarna
Tillgänglighetsdagarna
Och andra tillställningar där Fritidsförbundets medlemmar bör vara
representerade.

Förbundet kommer även att delta, i mån av möjlighet, vid de politikerveckor som
genomförs under sommaren 2021 som exempelvis Almedalsveckan och
Järvaveckan. Detta i syfte att förbereda inför nya potentiella projektet Språkrörigt.
Förbundet har i budgeten 2021 avsatt pengar för kommande samarbeten och
representationer i syfte att återhämta sig från pandemin och synas vid publika
tillställningar. Förbundet planerar att söka upp och genomföra fler samarbeten under
året.
Ledarskapshelg för alla styrelser i Fritidsförbundet (ungdomsföreningarna)
Ledarskapshelgen för alla styrelser genomfördes under 2020 på en halvdag över
zoom. Under 2021 önskar förbundet genomföra träffen fysiskt eller digitalt för de som
önskar. Denna gång med ett fördjupande tema i ledarskap med en extern föreläsare.
Minikonferens
Minikonferensen 2020 flyttas till våren 2021 och det planeras även en minikonferens
till hösten. Minikonferensen 2020 skulle genomföras med temat julgodis, därför
förskjuts denna till hösten för att passa in bättre i säsongen. Temat för vårens
minikonferens beslutas av styrelsen om årsmötet ej har några förslag.
Extern kommunikation och information
Fritidsförbundet driver två hemsidor; fritidsforbundet.se och prataomdet.nu.
Förbundet använder också sociala medier som Facebook och Instagram för att
synliggöra förbundets aktiviteter och marknadsföra våra evenemang. Under 2021
kommer förbundet att in förskaffa fler reklam-saker som kan delas ut i
marknadsförande syfte vid konferenser, mässor och publika evenemang.
Projektverksamhet
I maj 2020 fick Intresseklubben Antecknar år 1 beviljande och arbetet med projektet
sattes igång 20 september 2020. Intresseklubben Antecknar riktar sig till unga med
funktionsvariationer som önskar ta mer plats i intressepolitiken!
Inom projektet kommer en Intressegrupp att starta upp det viktiga arbetet med det
intressepolitiska programmet som kommer att stå färdigt under år 2 (2022). Under
2021 kommer fyra lokala besök att ske med teman; introduktion, öppna dialoger,
självförtroende att prata rättigheter, aktivism/organisering. Deltagande unga
personer kommer också att genomföra lokala påverkansarbeten för att påverka sina
intressen i sitt lokala samhälle.

Under våren 2021 lämnades en ansökning in för Intresseklubben Antecknar år 2.
Vi har lämnat in projektansökningar för två nya projekt; FritidsFriends och
Språkrörigt.
Projekt FritidsFriends övergripande mål är att inom fritidssfären etablera ett mer
demokratiskt samspel mellan unga personer med LSS-insats, och LSS-insatt
personal för att stärka individens demokratiska beslutsförmåga, utöka sociala
samvaron och ha större inflytande över sin fritid.
Språkrörigt är ett projekt som syftar till att förbättra möjligheterna till inflytande, insyn
och delaktighet mellan valen genom att utbilda unga språkrör i Fritidsförbundets
intressepolitiska frågor, och hur dessa frågor bemöts av de svenska politiska
partierna. Språkrörigt skapar kontakt och möte för unga med funktionsvariationer och
politiker, och reder ut hur politiska partier står i frågor som rör unga med
funktionsvariationer. Språkrörigt syftar till att öka kunskap och delaktighet i
demokratin för unga med funktionsvariationer samt att engagera unga mellan valen.
Administration
Kansli
Kansliet ligger på Grafikvägen 11 i Stockholm. Under 2020 flyttade vi över i den
större delen av lokalen för att minska lokalhyran. Under 2021 fortsätter skarpa
rekommendationer att arbeta hemifrån om det finns möjlighet. Lokalen delas med
Svenska Settlementförbundet.
Ekonomi
Fritidsförbundet fortsätter under 2021 att köpa in tjänster i ekonomihantering från
Framåt.
Personal
Sammanlagt har förbundet tre anställda. Ordinarie generalsekreterare återgår under
året till sin tjänst. Tillförordnad generalsekreterare återgår till sin tjänst som
projektledare inom det löpande projektet. Förbundet är förhoppningsfulla att få både
Intresseklubben Antecknar år 2 och FritidsFriends beviljade då det skulle innebära
att förbundet kan behålla samtliga tre anställda på heltid.

