Ledarstöd för ungas organisering på
fritidsgårdar och mötesplatser.

Starta rockband? Tjejgrupp?
Träffa nya kompisar? Resa?
Rädda världen?

Unga är underrepresenterade i beslutande
församling och har inte heller möjlighet till
inflytande lokalt trots att de vill vara med
och påverka.

Fritidsforum inbjuder till både nationella och
lokal inspirationsträffar för att nätverksbygge
mellan unga på kommunala och föreningsdrivna mötesplatser. Genom utbyte med
andra utvecklar unga sig själva och sin omgivFritidsforum stödjer därför ungdomars organing. Genom att utbyta kunskaper och erfanisering. Det bygger på att unga har möjlighet
renheter blir unga medvetna om sina egna
och stöd för att bilda föreningar kring sina
värderingar och attityder. Det vidgar vyerna
intressen. Som vuxen och ledare har du självoch inspirerar på hemmaplan i det egna boklart ett ansvar för att unga har rätt förutsättstadsområdet. Unga som upplevt utbyten
ningar för det.
med andra unga blir ofta vägvisare hemma
Vi har startat många ungdomsstyrda föreoch visar andra ungdomar på möjligheterna.
ningar, på gården/mötesplatsen/
Det är kul att driva sina egna frågor och inträffpunkten, med fokus på vad unga själva är
tressen. Ungdomar som startar och driver
intresserade av och vill driva. Det är en medföreningar på sin mötesplats får ofta ett driv
veten förflyttning. Mötesplatsen fungerar
och lust till att föra ut sin erövrade kunskap.
som ett nav ,där fritidsledaren coachar och
Många kan tänka sig att leda grupper i musik,
uppmuntrar ungdomar att organisera sig,
film, dans eller vad man har för intresse.
istället för att vara en ”serviceinrättning”.
Fritidsforum erbjuder ungdomsledarutbildUngdomar som erövrar kunskap om att bygga
ningar (ULU), för ledare och unga, med tonnätverk och att organisera sig har också möjvikt på att vara förebild och hur man är en
lighet till inflytande i för dem viktiga frågor.
bra ledare eller mentor. Deltagarna får insikDå är de med att för skapa ett mer öppet och
ter i handlingskompetens och demokratiska
demokratiskt samhälle.
processer.
Med satsningen på Fritidsforums ungdomsFritidsforum erbjuder stöd till ledare som vill
föreningar vill vi skapa förutsättningar och
starta ungdomsföreningar på gården.
handlingskompetens för unga att intressera
sig och få förståelse för demokrati, förenings- Fritidsforum erbjuder ekonomiskt stöd att
starta och driva ungdomsföreningar.
liv och det civila samhället.

Ungdomsföreningar i Fritidsforum
erbjuds:

nationella utbyten. Vi gör också internationella studieresor.

Livet är en fest

Mikrobidrag

Gårdsfestivalen där uppemot 600
Bidrag till idéer och aktiviteter som
unga från hela landet träffas varje år. genomförs av unga och för unga.
Inspirationsträff

Ledarutbildning

Intressemässan till stöd för ungas
intressen.

Vi genomför ledarutbildning för ungdomsföreningar.

Nätverk

Startbidrag

Fritidsforum supportar ungas nätver- Unga får stöd för att bilda egna förekande med andra unga i landet kring ningar utifrån sina intressen. Varje ny
sina intressen.
förening får startbidrag och sedan ett
årligt grundbidrag.
Resebidrag
Regionala/lokala träffar
Bidrag till ungas resor för utbyte och
nätverkande i Sverige.
Varje år genomförs regionala och
lokala träffar till stöd för ungdomsInternationellt ungdomsutbyte
föreningar i Fritidsforum.
Fritidsforum stödjer ungas inter-

Steg 1. Bestäm vad ni vill göra? Vad skall
föreningen heta? Minst 3 unga måste vara
med för att starta föreningen.

Steg 2. Nu är det dags att skaffa fler medlemmar till föreningen.

Steg 3. Startmöte. Gör en dagordning

När föreningen startat går det att söka startbidrag (pengar) för att komma igång. Nya
föreningar som ansluter sig till Fritidsforum
får bidrag beroende på hur många medlemmar föreningen har.

En förening med…

(mallar på Fritidsforums hemsida, fyll i textrutorna så blir det ett färdigt protokoll). Bestäm stadgar, alltså vilka regler föreningen
skall ha. Använd mall på hemsidan, fyll i textrutorna. När ni är klara har ni stadgar).

… 3-4 medlemmar får 750 kr samt 50 kr per medlem (6-25 år).

Steg 4. Föreningen söker medlemskap i

… från år 2 som medlemsförening är det årliga
bidraget 2 500 kr samt 50 kr per medlem (6-25 år)
för alla föreningar, oavsett medlemsantal.

Fritidsforum (blankett på hemsidan).

… 5-6 medlemmar får 1 350 kr samt 50 kr per
medlem (6-25 år).
… 7 eller fler medlemmar får 2 000 kr samt 50 kr
per medlem (6-25 år).

www.fritidsforum.se

