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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),
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 - 2020 har förbundet fokuserat på arbetet
med att utveckla forum som ger unga möjligheter till nationellt och lokalt sammanhang
samt stödstrukturer för utbyten och självorganisering.
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 har sedan sitt bildande 2015 skapat 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.
År 2017 var ett viktigt år då Fritidsförbundet etablerade sig som ett bidragsgrundande
förbund.

Fritidsförbundets styrelse och årsmöte
Årsmöte och extra Årsmöte 2020
I hopp om att årsmötet kunde ske fysiskt sköts det upp tills Förbundet fick acceptera att den
enda möjligheten var att genomföra mötet digitalt. Den 14 juni kunde vi genomföra ett
digitalt årsmöte via Zoom. Tyvärr dröjde årsredovisningen och vi fick sätta in ett extra
årsmöte. Dock var det en trevlig ursäkt att ses en gång till under sommaren som vi annars
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har varit mer eller mindre isolerade från
varandra. Den 14 juli var det dags för extra
årsmöte, igen via Zoom. Här kunde äntligen
föregående år läggas till handlingarna och
nya årets handlingar behandlas. Viktiga
frågor vid årsmötet var att anta nya
gemensamma stadgar som gäller för alla
ungdomsföreningar i Fritidsförbundet som
kommer att gälla från 2021.

Styrelsen
Styrelsen är den utsedda grupp som
förutom årsmötet fattar beslut om
förbundets verksamheter och frågor.
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. Förbundets styrelse har
under året kallat till fyra styrelsesammanträden; 29 februari, 20 april, 26 september och 21
november. Oftast är det fysiska träffar på Fritidsförbundets kansli eller på annan ort för att
anpassas till styrelsemedlemmarna. Under 2020 har läget sett helt annorlunda ut på grund
av Corona-krisen. Styrelsen har ej haft möjlighet att ses fysiskt och har lett med gott
föredöme genom att hålla samtliga styrelsesammanträden digitala via
kommunikationsverktyget Zoom.
Vid årsmötet fick styrelsen en ny suppleant. Styrelsen konstituerande sig vid ett
konstituerande sammanträde den 17 juli.

Kick-off
Under hösten genomförde styrelsen en digital kick-off med ledarutbildning och
teambuildning-övningar. Kursen fördjupade sig i styrelsearbete, kommunikation och att
driva ungdomsorganisation. Kick-offen anordnades under en halvdag digitalt via
kommunikationsverktyget Zoom den 5 december. Kick-offen för styrelsen och
ledarutbildningen för samtliga personer med förtroendeuppdrag i Fritidsförbundets
medlemsföreningar var årets ledarskapsutbildningar.

Kansli
Fritidsförbundets kansli har under 2020 sett några förändringar. Först ändrades titeln för
högsta tjänsteman inom organisationen från Förbundssekreterare till Generalsekreterare.
Detta för att bättre spegla denne och styrelsens arbeta och organisering av ansvar. Den 9
mars gick generalsekreterare Frida på föräldraledighet och Alexandra tog över rollen som
tillförordnad generalsekreterare för förbundet. Kansliet fick också tillökning av den
vikarierande projektledaren som anställdes 21 januari och som tog över arbetet med projekt
E-qual Fritid. Den nya projektledaren Sandra steg in i rollen som projektledare i E-qual Fritid
den 2 mars, och antog rollen som projektledare i det nya projektet Intresseklubben
Antecknar den 20 september. Under hösten 2020 skapades också en trainee-plats på
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kansliet där en ungdom lär sig kansliarbete två timmar i veckan. Detta hoppas vi i framtiden
utvecklas till en position där unga kan arbetsträna, praktisera och utöva kansliarbete utifrån
sina förutsättningar.
Under 2020 har personalen fått utbildning och kompetenshöjning:
-

-

4 mars på kurs i arbetsrätt hos KFO/Sensus.
11-12 maj i utbildning inom webbutveckling och layout/design till hemsidan, på
Djurönäset med konsult från Proffsdata AB.
20 maj inspirationskurs anordnad av KFO och Idea följde perspektivet att vara
arbetsgivare inom civilsamhälles organisationer. Kursen tog upp vanliga
ledarskapsutmaningar, arbetsrätt och allmän information om vår arbetsgivarförening
KFO. Den 1 januari 2021 blir KFO och Idea en gemensam förening som ska heta
Fremia.
10 november sände Arbetsförmedlingen en live-kurs om att introducera nya
medarbetare.

Digital verksamhet
Marknadsföring
Fritidsförbundet har under 2020 haft en stor digital närvaro i jämförelse med tidigare år.
Detta på grund av ett ökat behov av att ha en digital kommunikation med Fritidsförbundets
medlemmar och att föregå med gått exempel att socialt distansera sig och umgås digitalt
istället för fysiskt. Under 2020 har Fritidsförbundet fortsatt att marknadsföra via sociala
medier som Facebook och YouTube. Även hemsidan har fått ett nytt lyft med ändrat
utseende, resursbank och nya rutiner.
Under våren och den första Corona-vågen ställde Fritidsförbundet om till endast digitala
träffar. För att nå ut till medlemmarna startade kanslipersonalen en digital satsning via
sociala medier som hette Måndags-live. Måndags-live sändes i direktsändning på
Fritidsförbundets sida på Facebook i fyra måndagar. Avsnitten handlade om personalens
arbete på kontoret, påskgodis, Harry Potter-quiz och live från ett styrelsemöte. Dessa korta
livesända klipp har ca 130 visningar per klipp. Många unga medlemmar var engagerade och
kommenterade under klippets gång.

Digitala verktyg
Redan i våras förstod Fritidsförbundet allvaret i den Corona-kris som plågat samhället hela
2020. Tack vare styrelsen och kanslipersonalen snabba koordinering kunde en digital
omställning göras. All träffverksamhet inom ordinarie verksamhet har skett digitalt. Under
sommaren var det möjligt att genomföra fysiska besök på vissa fritidsgårdar inom projekt Equal Fritid.
Träffarna har anordnats i det digitala kommunikationsverktyget Zoom. I zoom kan vi ha
obegränsat långa möten, obegränsat mycket folk och deltagare klickar enkelt på en länk för
att ansluta via app eller webbläsaren. Det går även att dela in deltagare i mindre grupper
”break out rooms” och är enkelt att koordinera och se vilka som har anslutit till mötet.
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Tjänsten finns tyvärr endast på engelska vilket gör att det ibland är svårt att använda
tjänsten. Överlag har våra medlemmar och deltagare varit nöjda! Vi alla tillsammans har
också blivit mycket bättre på hur vi kan använda tjänsten med tiden.
En annan tjänst som ofta förekommit under året är Google Meet och Microsoft Teams där
det också har anordnats seminarier eller möten som kanslipersonalen deltagit eller
representerat förbundet vid.

Hemsidan och resursbanken
Efter en kurs i webbutveckling har kanslipersonalen arbetat med hemsidans utseende och
kapacitet. Hemsidan har utvecklats och en resursbank har lagts till. På resursbanken har
förbundet samlat alla blanketter och guider till egenorganisering av events riktat mot unga.
För tillträde till resursbanken behövs en egen användare som är lösenordskyddad. En
användare per förening tilldelas förbundets medlemmar.

Uppsökande verksamhet
Covid-19 stoppade i stort sett all uppsökande verksamhet år 2020. Restriktioner begränsade
möjligheter till träffar och för verksamheter att ha öppet och deltagare fysiskt på plats.
Förbundet fick under 2020 kontakt med några unga som vill starta upp en förening inom
Fritidsförbundet under 2021.
Förbundet har varit representerade – synts i nätverk och synliggjort Fritidsförbundet och
vårt ändamål – vid nedanstående tillställningar:
Föreläsning för Birka Folkhögskola
Den 7 maj håller Alexandra och Sandra i en föreläsning för blivande fritidsledare på Birka
folkhögskola och berättar om Fritidsförbundets bakgrund, samt projekt E-qual. Det var en
givande stund där vi fick kontakt med blivande fritidsledare och de fick ställa frågor till oss.
Medverkande på Träffstugans
digitala festival
Den 10 februari besöker
Fritidsförbundet ungdomsgården
Träffstugan i Sköndal och träffar
personalen för att informera om
möjligheterna med att starta
förening eller delta i projekt i
förbundet. Träffstugans personal
blir sedan medlemmar i nätverket
Personal för Unga med
Funktionsvariarioner (PUF) som
Förbundet administrerar.
Live-studion på Träffstugan i Sköndal.
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Därigenom blev Fritidsförbundet inbjuda till en fantastisk satsning av Träffstugan och
Idrottsförvaltningen i Stockholm till en digital festival. Festivalen var ett alternativ till den
inställda festivalen We are Sthlm som är Stockholms största ungdomsfestival. I
direktsändning blev tf generalsekreterare Alexandra och projektledare Sandra intervjuade
och berättade om Fritidsförbundet och det nya projektet Intresseklubben Antecknar.
Träffstugan har sedan dess blivit deltagare i ovannämnda projekt. Roligt!

Föreningsstöd
Stöd vid årsmöten
Alexandra och Sandra närvarar den 5 mars vid Morris Vänners årsmöte. Alexandra är
ordförande för mötet som föreningsstöd. Kanslipersonalen har sedan dess också blivit
inbjudna till Rulla Klots årsmöte och ett styrelsemöte hos Morris Vänner.
Bidrag och extra bidrag till lokala ungdomsföreningarna
Under 2020 har Fritidsförbundet delat ut årsbidrag till de föreningar som mötte kraven.
Tyvärr har Covid-19 påverkat inte bara Fritidsförbundets möjlighet att arrangera aktiviteter,
utan samtliga medlemsföreningar har blivit drabbade. Därför har föreningarna inte sökt lika
mycket pengar från oss, och de har heller inte spenderat alla pengar som de fått i bidrag.
Det har varit svårt att uppmuntra till aktiviteter under pandemin.
Under året har ett flertal föreningar kommit och bollat idéer om sin verksamhet, om
styrning och om aktiviteter.
I slutet av 2020 och i början av 2021 fattades beslut om att förbundet ska övergå till en
annan registertjänst som heter Reach Members. Denna nya tjänst ska ersätta MyClub.

Kurser, utbildningar och nätverk
Kurser för MISA
Den 23 januari besöker Frida Dahlberg MISA kompetens kontor på Döbelnsgatan i
Stockholm och berättar om Fritidsförbundet samt håller kurs i konflikthantering. Den 6
februari hålls ett andra pass i konflikthantering för gruppen.
Även den 3 december hölls en kurs för MISA, denna gång för Off-jobb gruppen, med tema
funktionsrätt och empowerment utifrån artiklarna 19 och 27 i konventionen för personer
med funktionsnedsättning.
PUF nätverket
PUF nätverket är det nätverk för Personal som arbetar med Unga med Funktionsvariationer
som Fritidsförbundet administrerar. Under året har två träffar anordnats. Vid vårens träff
den 11 mars deltog personal från Stockholm Stad, Husby-Rinkeby, Värmdö, Mjölby och
Haninge. Det var en trevlig träff med mycket snack mellan nätverkets medlemmar. Under
mötet erbjuder sig Mjölby att hålla i nästa träff i sin verksamhet. Tyvärr rådde
restriktionerna och reseförbud under oktober månad då Fritidsförbundet den 22 oktober
ordnade en digital nätverksträff som alternativ. Under denna träff samarbetade vi också
med Svenska Settlementförbundet och det nätverk för Fritidsledare som de administrerar.
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Tillsammans hade vi ca 45 deltagare på denna nätverksträff och den var mycket uppskattad
av deltagarna.
Ledarutbildning 5 december
För första året bjöd Fritidsförbundet in till ledarutbildning den 5 december. Utbildningen
finansierades av stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-års fond. Utbildningen riktade sig till alla
unga med styrelseuppdrag inom de olika medlemsföreningarna i Fritidsförbundet.
Utbildningen fördjupade sig i Fritidsförbundets uppbyggnad, ledarskap och styrelsens
arbete.
Brisnätverket 10 mars, 4 juni & 14 oktober
Alexandra och Sandra gick den 10 mars på Bris-nätverksträff för första gången.
Föreläsningarna belyste framför allt psykisk ohälsa och den samhällsutveckling som skett
där ökad press och stress leder till antingen höga förväntningar eller låga förväntningar som
båda två kan vara farliga för barn och unga i deras utveckling. Den 4 juni var det åter igen
dags för kansliet att deltar i BRIS nätverksträff, denna gång digitalt på grund av Covid-19.
Nätverket träffades ytterligare en gång för nätverkets säsongsavslutning den 14 oktober om
”Barns livsutmaningar och uppväxtvillkor”.
Plattformsmöten SSF
Svenska Settlementförbundets Generalsekreterare Staffan har under en längre tid
administrerat en plattform för en gemensam och starkare röst för önskad utveckling av den
öppna fritidsverksamheten. Under året som gått har Fritidsförbundet deltagit vid tre
plattformsmöten. Tanken var att det skulle bli fler men på grund av Covid-19 har ett möte
tyvärr förflyttats till nästa år.
NEFA Nätverket
NEFA har nätverksträff på Fritidsförbundets kansli den 5 februari. Under 2019 blev
samarbetet med NEFA-nätverket tätare då de behövde låna Fritidsförbundets lokal för sina
träffar. Ett bra tillfälle att få mer regelbunden direktkontakt med verksamma fritidsledare.
Även NEFA fick lägga om till digitala träffar och träffas igen den 22 april där Fritidsförbundet
bjuds in för att nätverka. Sandra sprider också information om utbyten via Equal.

Mässor, konferenser och evenemang
Konferensen UngFriTid
Fritidsförbundet tillsammans med andra aktörer från civilsamhället deltar och arrangerar
årligen konferensen UngFriTid. Denna gång planerades konferensen äga rum den 30-31
mars. Dock behövde konferensen tyvärr ställas in på grund av regeringens restriktioner och
råd om publikgränser. Vi hoppas att konferensen ska kunna genomföras nästkommande år.
Erfarenhetsdagen i Helsingborg
Erfarenhetsdagarna anordnas årligen an Helsingborg Stad för att belysa frågor kring öppen
fritidsverksamhet. Även detta evenemang var i år drabbat av den pågående Corona-krisen
och anordnades istället digitalt den 10 november. Under konferensen kunde vi höra från
fritidsverksamheter runt om i Sverige och hur deras arbete strukturerats och vad de
åstadkommit.
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Kunskapskonferensen MUCF
Kunskapskonferensen anordnas varje år av MUCF och hade under 2020 temat
”Civilsamhället under kris”. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind inledde
konferensen och andra aktuella frågor som rör det civila samhället presenterades av
kunniga personer från civilsamhällesstudier.
MUCF frukostseminarium med Amanda Lind
Alexandra och Sandra går på
frukostseminarium den 12 mars där
MUCF presenterar sin nya rapport
“Ungas rätt till en meningsfull fritid” och
lyssnar och ställer frågor om kopplingen
mellan inaktiv fritid och psykisk ohälsa
samt frågar Lena Nyman, MUCF
Generaldirektör om tips och råd för
MUCF stödstrukturer när det gäller
uppsökande och utåtriktad verksamhet
där vi hittar de unga med
funktionsnedsättning som inte redan är
ute i föreningslivet. En viktig fråga då MUCF i sin rapport presenterade sjunkande siffror för
medlemskap i föreningar med traditionell organisationsstruktur. Här medverkade även
Amanda Lind som är kultur-och demokratiminister och angav sina reflektioner på rapporten
som hon tyckte belyste både bra och dåliga saker, bland annat sjunkande trender av att läsa
på sin fritid.

Internationellt
Fritidsförbundets internationella arbete har under året varit mest riktat mot EU. Tack vare
de digitala konferenser och möjligheter som framkommit under året har Fritidsförbundet
kunnat delta i en del internationella sammanhang utan att resa;
SIDA
Den 3 juni hålls ett digitalt seminarium gällande effekterna av Covid-19.
IFS Gereral Assembly
Den 12 augusti deltar förbundet i IFS General Assembly, organisationens årsmöte.
Kongressen skulle egentligen genomföras vid ett stort evenemang i Sydney, Australien.
Denna kongress är flyttad till 2021.
InterCity Youth Conference
Den 26-27 oktober deltar kansliet i en internationell konferens om ungdomsarbete.
Eu:s ungdomsdialog i Sverige
Den 3 november deltar kansliet i ett webbinarium om ”EU:s ungdomsdialog i Sverige” med
MUCF.
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Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids-och ungdomsverksamhet
Den 11-12 november deltar kansliet på digital uppstartsträff för arbetet med ”Europeiska
principer och riktlinjer”.

Intressepolitik
Möte om Covid-19-krisens konsekvenser för civilsamhället
Den 16 april företräder tf generalsekreterare Alexandra förbundet i ett möte med andra
civilsamhällesaktörer om krisens konsekvenser för civilsamhället. MUCF kallade till mötet för
att få feedback av civilsamhällesorganisationerna och förstå våra behov i krisen. Efter mötet
skrev MUCFs generaldirektör ett öppet brev till Kultur-och Demokratiminister Amanda Lind
där vår tf generalsekreterare är citerad i brevet.
MUCF rundabordssamtal
Personalen bjöds in till ett rundabordssamtal om det nya stödmaterial för unga med
funktionsnedsättning i öppen fritidsverksamhet som genomfördes digitalt den 17 mars av
MUCF. Denna rapport visades upp för minister Amanda Lind några dagar tidigare och vi
diskuterade materialet utifrån Fritidsförbundets perspektiv och intressefrågor.
Seminarier hos Myndigheten för Delaktighet
Under året har personalen deltagit och medverkat i frukostmöten hos MFD. Frukostmötena
är bra för både nätverkande med andra civilsamhälles aktörer och med ännu en myndighet.
Den 2 juni deltar Fritidsförbundet genom personalen i ett frukostseminarium om ”Den
digitala klyftan i samhället”. Nästa träff var ett webbmöte om ”Digitala möten och
tillgänglighet” den 10 juni. Dagen efter var det dags för ett webbinarium om ”Universell
utformning”. Kanslipersonalen deltog också vid webbinarium om ”Ett barnrättsarbete som
når fler” den 15 juni och ett frukostseminarium rörande ”Coronapandemin och nya
utmaningar” den 28 september. Myndigheten för Delaktighet är en relativt ung myndighet
som Fritidsförbundet inte har haft jättestor kontakt med ännu. Därför är det viktigt att
Fritidsförbundet syns till på de evenemang som denna myndighet anordnar.

Projekt E-qual Fritid
År 3
Under våren 2019 sökte
Fritidsförbundet år 3 av
projekt E-qual 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.
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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 om på grund av Corona-krisens omständigheter. År 3 avslutades
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.
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, Solna
kommun, Värmdö kommun och Jönköpings kommun.
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.
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Kurser och kunskapsspridning år 3
En stor del av den kunskapsspridning som
ska ske inom projektet anordnade
projektledning kunskapsstöd till personal
och fritidsledare som stöttar unga
deltagare kursen Den Coachande
Fritidsledaren. Den 17 april leddes kursen
av coachen och föreläsaren Fredric Käld
för fritidsledare runt om i landet. Kursen
var den första träffen som anordnades av
Fritidsförbundet digitalt sedan Coronakrisen drabbade Sverige och förbundet
ställde om till digitala träffar. I kursen
deltar tretton fritidsledare och ledare som önskar lära sig mer om ett coachande
förhållningssätt.

Nationella träffen år 3
Som projektets tidigare år genomförs
två nationella träffar. Den första
nationella träffen skedde i november
2019 på Ersta Diakoni i Stockholm.
Den andra träffen skedde digitalt den
12 september via Zoom. Medverkade
gjorde deltagare från Farsta, Värmdö,
Skellefteå och Jönköping. Temat för
träffen och det kunskapsstöd som
erbjöds till unga var inspiration och att
inspirera. Vi fick också en fantastisk inspirationsföreläsning av Linus Forsberg och workshop i
inspiration av projektledare Sandra.

Lokala besök år 3
En viktig del av projektet var de sista lokala besöken. Här hämtade vi feedback om projektet
och om det metodmaterial som tagits fram inom projektet. Vi kunde, trots Corona
restriktioner, genomföra fysiska träffar hos de flesta deltagarna (förutom Tomtebo
Fritidsgård som skedde digitalt). Stråga Fritidsgård i Jönköping medverkade i en film som
visades upp under den andra nationella träffen istället för de planerade studiebesöket som
annars skulle skett i samband med septembers nationella träff. Filmen spelades in under ett
lokalt besök. Filmen finns på Fritidsförbundets YouTube.
Under träffen med deltagarna fick de och projektledningen en chans att checka av hur det
gått under året att medverka i projektet trots Corona pandemin som pågått sedan början av
2020. De medverkande fick en stund att berätta för projektledning vad som har varit bra och
mindre bra genom projektets gång. Under vissa besök hann vi till och med snacka och hänga
med deltagarna om fritiden, vad som händer i deras gäng och hur de kan fortsätta engagera
sig i Fritidsförbundet här efter.
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Under de lokala besöken kunde projektledning och deltagare gå igenom och arbeta på
metodmaterialet som utformats. Deltagare fick lämna feedback och uppmärksamma
projektledning om användbarheten i materialet. Deltagare har också fått möjlighet att börja
sprida och använda materialet.
Inför den planerade minikonferensen behövde projektledning och kanslipersonal hjälp att
välja tema. Därför genomfördes övningar från metodmaterialet i syfte att deltagare på olika
orter lägger förslag på teman till styrelsen som slutligen ska bestämma vilket tema som
konferensen handlar om. På grund av restriktioner fanns inte möjlighet att genomföra
minikonferensen under 2020. Den planeras genomföras tidigt 2021.

Lokalt besök hos Gladagänget i Solna

Lokalt besök (utomhus) hos Morris Vänner i Farsta
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Lokalt besök hos 51:ans Fritidsgård i Skellefteå

Metodmaterialet och spridning av metodmaterialet år 3
Metodmaterialet är uppdelat i 7 sektioner; Komma igång, planera, förankra, genomföra,
utvärdera, efterarbete och tips. Det finns också en sektion för feedback på materialet som
kan användas löpande av metodmaterialets användare. Metodmaterialet är fyllt av övningar
och inspiration för unga att planera och organisera sina egna fritidsintressen. Den röda
tråden är planering och demokrati. Metodmaterialet finns på hemsidan:
https://fritidsforbundet.se/metodmaterial1/

Under lokala besöken kunde projektledare visa materialet och få feedback av deltagare så
att de kunde påverka formuleringar, upplägg och testa användbarheten av materialet.
Materialet fick mycket positiv feedback.
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Avslutningen blev en nationell träff som fördjupade sig i inspiration. Det var härligt att se så
mycket engagemang från deltagarna i projektet. Eftersom deltagarna befann sig på sina
hemorter kunde E-qual samordna med de lokala koordinatörerna så att deltagarna också
kunde genomföra en social aktivitet i samband med nationella träffen som vi vanligtvis har
alla tillsammans på våra helgträffar. Morris Vänner gick på Skansen tillsammans. I Skellefteå
på Femtioettan körde de gokart. Under sina lokala aktiviteter anordnade Cool Girls en
syhörna och Kunskapsbyggarna spelade spel och lyssnade på musik tillsammans.
Under de sista månaderna av projektet var det tänkt att ha en releasefest för
metodmaterialet som tyvärr behöves ställas in på grund av Corona-pandemin.

Nätverket E-qual
Förutom initiativpengen som övergår till ordinarie verksamhet, inspiratörer och lokala
koordinatörer, har också nätverket E-qual skapats och kommer att efterleva projektet.

ungdom
för
s-

ågor
sfr
lle

n

Nätverket kommer att
styras av en grupp unga
som kommer att
samordna och kalla till
nätverkets verksamhet.
Myndighe
te
Dessutom har
MED STÖD AV
Förbundsstyrelsen
beslutat att styrgruppen
E-qual kommer att vara
handläggare för
initiativpengen – det
bidrag som går att ansöka om från Fritidsförbundet som går
till medlemsföreningar för egenorganiserade fritidsintressen och initiativ. Representanterna
i styrgruppen är handplockade av förbundsstyrelsen från de olika verksamheterna som
deltagit under projektets gång.
vilsam
h ci
hä
oc

Projekt Intresseklubben
Antecknar
Intresseklubben antecknar är projektet för
de unga som vill organisera sig mer
intressepolitiskt!
I januari 2020 sökte Fritidsförbundet år 1 av
projekt Intresseklubben Antecknar! från
MUCF. I maj 2020 blev projektets första år
beviljat.
Syftet är att engagera unga i
intressepolitiken och uppmärksamma
ungdomar på vad mänskliga rättigheter är
och att alla har rätt att påverka.
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Projektets mål är att etablera strukturer för att unga och unga vuxna med
funktionsvariationer skall kunna organisera sig intressepolitiskt. De skall med verktyg och
metoder från projektet kunna samlas kring samhällsfrågor som de vill driva, främst lokalt
men även nationellt.
Projektet ska ge möjlighet till att unga och unga vuxna med funktionsvariationer att:
- Samlas kring gemensamma frågor som de vill driva i sitt lokala samhälle och/eller kommun.
- Tar plats och ha en röst i egenorganiserade lokala intressepolitiska sammanhang.
- Samlas tillsammans med andra unga och unga vuxna med funktionsvariation nationellt och
driva gemensamma intressepolitiska frågor.
- Utbyta erfarenheter, kunskap och ta lärdom om metoder för påverkansarbete.
- På tryggt, öppet och gemensamt sätt utveckla sina argument, kunskaper och förmågor att
tänka rättighetsbaserat för att utvecklas på sin fritid och i sitt liv. Unga får ökat
självförtroende att ta tillvara på sin fritid.
Den huvudsakliga målgruppen är barn, unga och unga vuxna med funktionsvariationer som
finns i Fritidsförbundets nätverk. Både medlemmar och icke medlemmar.
Projektet genomförs i Skellefteå kommun, Sundsvall kommun, Stockholms stad (Sköndal
och Farsta), Värmdö kommun och Jönköpings kommun.
Projektets resultat ska dokumenteras och kunna spridas på projektets digitala plattform.
Det kommer även att bli en del av ett metodmaterial i hur du kan ta fram ett
intressepolitiskt program och etablera en intressepolitisk grupp.

År 1
Under uppstarten skapades en läcker logga som nu ska symbolisera projektet. Loggan visar
ett anteckningsblock och en penna. Loggan har färgerna svart och lila för att matcha
fritidsförbundets logga.
Spridning och igenkänningsfaktor är en viktig del av 2020 års arbete då restriktioner och
allmänna råd om att ej träffas fysiskt har det hindrat vår möjlighet att starta upp projektet
lokalt. Under tiden som reseförbud och restriktioner om max 8 personer vid allmänna
tillställningar råder, har projektledningen arbetat löpande med att sprida och skapa en
igenkänningsfaktor i projektet hos deltagare så att det ändå kan etableras en god kontakt,
även om den är digital. Under hösten har projektet anordnat digitala evenemang, möten
och besök för att skapa spridning:
-

Planeringsmöte med koordinatörer för träffpunkterna om upplägg om hösten och
vintern samt planera in workshops under 2021.
Digitalt besök hos Farsta den 3 december för att lansera en ny tävling och mobilisera
unga som kommer att delta fysiskt vi senare tillfällen.
Anordnat en tävling som sprider och marknadsför projektet och den
intresseplattform som kommer att samla deltagare under projektets gång.
Digitala besök på övriga träffpunkter för att mobilisera unga som kommer att delta
fysiskt vi senare tillfällen.

IntressePlattformen lanserades vid uppstart av projektet, tidigare än planerat. Detta för att
kunna mobilisera de unga deltagarna redan innan den första nationella träffen eftersom
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träffmöjligheter under 2020 är högst begränsade. Intresseplattformen kommer att samla
deltagare för diskussioner, feedback, tankar, kommunikation mellan varandra,
dokumentation från framtida träffar och fungera som projektets forum som vi tillsammans
utvecklar under projektets gång. Plattformen finns på en sida på Facebook och det är ett
kontinuerligt arbete att få in deltagarna till plattformen. Eftersom alla inte är medlemmar på
Facebook kommer vi att parallellt använda oss av Google formulär, Menti, mail och vår
hemsida. Under 2020 anordnades tävlingar, frågestunder och marknadsföring som
introducerar och lockar tittare på plattformen.

Ungdomsföreningar 2020
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 - 2020 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 behoven 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.
• 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 2020 blev Fritidsförbundet beviljade sitt fjärde statsbidrag från MUCF.
I slutet av 2020 var det 322 enskilda medlemmar anslutna till förbundet varav 220
bidragsgrundande medlemmar mellan 6-25 år. I december var totalt 13 föreningar anslutna
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till förbundet varav 12 bidragsgrundande.
Startbidrag under 2020 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
Under 2020 välkomnade vi Åkersberga Motorburna Ungdomar som ny förening i
Fritidsförbundet.
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