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

Starta en förening
Vill du engagera dig för något du brinner för eller något
som du tycker fattas där du bor? En mötesplats för unga,
bättre bussförbindelse eller en festival… Det finns nästan
inga gränser för vad du kan göra.
För att lyckas är det en god idé att bilda en förening.
Då blir det på riktigt. Vuxna; fritidsledare, politiker, journalister lyssnar när ni är flera som tillsammans vill göra förändring.
Det är enkelt att starta en ungdomsförening i Fritidsforum
och göra bra saker tillsammans med andra. Vi hjälper dig
att komma igång.

Fritidsforum för unga
När din förening är medlem i Fritids- nationella utbyten. Vi gör också inforum finns det massor att göra.
ternationella 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 ännu fler
medlemmar till din förening.

Steg 3. Startmöte. Gör en dagordning (finns
mall på Fritidsforums hemsida, fyll i textrutorna så blir det ett färdigt protokoll). Bestäm stadgar, alltså vilka regler föreningen
skall ha. Använd mallen på hemsidan, fyll i
textrutorna. När ni är klara har ni stadgar).

dina kompisar 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…
… 3-4 medlemmar får 750 kr samt 50 kr per medlem (6-25 år).
… 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).
… från år 2 som medlemsförening är det årliga
bidraget 2500 kr samt 50 kr per medlem (6-25 år)
för alla föreningar, oavsett medlemsantal.

Steg 4. Din föreningen blir medlem i Fritidsforum. När föreningen har startat kan du och

www.fritidsforum.se

