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Förord

mötena på Göteborgs Magiska Klubb på
Vasagatan . Jag var tolv år och det var en ordförande som var
galen. Han hade ingen klubba, han slog i ordförandemötesbordet. Han hade ett bröst som var en ringklocka. Det var
märkligt. Givetvis skojigt... När han letade efter protokollet rev
han ut en hel väska med obskyra vansinniga ting som inte
passade in i ett möte. Det var det som var så kul.
Han höll en otroligt låg nivå i val av rekvisita. Det var inte alla
trollkarlar som tyckte det var lämpligt. Det var cigarrer, gurkor
och bananer och kaktusar som blev, såg ut eller förvandlades...
Ja, jag var som sagt  år och hade aldrig varit på trolleriklubbsmöte. Det viktigaste var att vi sen fick trolla. Vi trollade som svin.
Hur mycket som helst. Det började brinna. Det var magdans,
duvor, mynt, världsmästare i kort. En trollkarl tappade alla
bollarna, och en trollkarl tyckte det blev för mycket bollar på
golvet, en känguru hoppade, och sen blev det vårmöte och en
trollkarl flög ut i en blå eld genom fönstret och kom aldrig mer
tillbaka, och det var klubbmästerskap, trolleriassistenter, knepiga
trollkarlar, snälla trollkarlar, elaka trollkarlar och trötta
trollkarlar, alla trollkarlar och min värsta tricktävling och det tog
aldrig slut på alla idéer som vår klubbledning och vi
mötesdeltagare röstade fram. Man fick rösta...
Vår ordförande hette The Mad Man. Jag förstod tidigt att det
var vissa som gillade möten mer än andra och sitta och fatta
beslut. Sen trollade vi. Det var därför jag var där.
Det var väl därför ordföranden tog upp dom där sakerna i
väskan för att det inte skulle bli tråkigt. Han kunde inte vänta.
Jag har alltid varit stolt över att vara medlem i Göteborgs
Magiska Klubb.

JAG MINNS FÖRSTA

Carl-Einar Häckner
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Foto: Lena Kulin

Teysir Subhi och Octavian Pop, två av de aktiva i Street-squad.
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Street-squad kräver
central streetbasketplan
De kallar sig Street-squad och kämpar för en streetbasketplan i centrala Göteborg.
Tillgänglig dygnet runt, gratis och utan medlemskap. En plan dit alla är välkomna.

Aktionsgrupp med kraft
För Octavian Pop,  år, och många andra
ungdomar, är streetbasket en viktig del av
vardagen. Det var han som först kom med
förslaget att kräva en streetbasketplan i
centrala stan. Kompisarna Teysir Subhi, ,
Sele Ziga, , och Markus Eriksson, , gillade
idén stenhårt och snart hade de fyra bildat en
aktionsgrupp för att driva frågan. Bristen på
bra streetbasketplaner i Göteborg är enorm.
»Av de planer som finns är vissa till och med
anlagda på grus!« berättar Octavian förargat.
Street-squad kämpar nu med att vända sitt
missnöje till något positivt. Sedan i mars 
är arbetat med att förverkliga drömmen om en
central streetbasketplan i full gång.

Synas
För att ge tyngd åt sina argument höll Streetsquad en demonstration på Gustav Adolfs
torg den  maj . Meeths Unga Salonger
hjälpte till att fixa en scen och en musikaffär
lät dem hyra dj-utrustning till nedsatt pris.
Tanken var att med musik och scenframträdanden skapa en skön och glad stämning
som gjorde folk positivt inställda till idén om
en basketplan. »Vi fick in  namnunderskrifter. En politiker som sitter i kommunstyrelsen lovade att argumentera för vår sak
under sitt nästa möte och SVT gjorde ett
nyhetsinslag«, sammanfattar Teysir. Hon är
mer än nöjd med sin insats och dess resultat.

Ansvar efter förmåga
Knyta kontakter
Teysir berättar att det första som hon och
Octavian gjorde var att skriva till Göteborgs
kommun. Brevet fick också tjäna som
pressmeddelande och snart syntes
Street-squad i flera stora tidningar och tvkanaler. På Internet hittade de information
om Ungdomssatsningen och Dörröppnarna,
som är till för att vägleda ungdomar som vill
göra saker. Genom Dörröppnarna fick de
kontakt med en person från SSU som lovade
att försöka få med sig politiker.
6
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Street-squad valde att låta alla i gruppen göra
det som de är bäst på. Det gjorde att gruppen
kunde utnyttja sina resurser på ett framgångsrikt sätt och komma långt tillsammans.
Octavian har till exempel gjort en ritning över
planen, Teysir har skött kontakterna utåt och
Sele var dj och fixade med den tekniska
utrustningen till demonstrationen.

S T R E E T BA S K E T

Streetbasket är en enkel
form av basket som skall
spelas utomhus. Meningen
är att vem som helst ska
kunna vara med.
SSU

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
KO M M U N S T Y R E L S E

Kommunstyrelsen är
kommunens »regering«.

Att stå på sig
PA R K - O C H N A T U R F Ö R VA LT N I N G E N

De sköter stadens grönområden och ser till att
staden är ren och snygg.
De sysslar med
gaturenhållning och
hjälper till med förutsättningar för friluftsliv.
www.parkochnatur.
goteborg.se
HEDEN

Ett stort område med
fotbollsplaner och öppna
ytor mitt i Göteborg.
BU D G E T

En beräkning av inkomster
och utgifter.

Street-squad träffade en grupp bestående av
folk från Park- och naturförvaltningen och
Idrotts- och föreningsförvaltningen. Där lade
Street-squad fram sina argument, namnlistor
och ritningen över planen. »De var positiva
och föreslog Heden. Det gick vi med på, men
så kom frågan om kostnaderna upp och då
blev det lite osäkert. De sa att de hade trott
att vi bara ville ha två korgar och lite asfalt,
men vi sa att vi vill ha en seriös plan. Man
måste ha rätt argument. På nästa möte ska vi
diskutera budgeten och vi kommer att stå på
oss!« säger Teysir. Det finns ingen anledning
att inte tro henne.

Om ni får planen byggd,
hur går ni vidare då?
»Det hade varit coolt om ungdomar utanför
Göteborg sa: ska vi dra dit och spela streetbasket? Om idén spred sig och vi blev fler.
Man skulle kunna ordna turneringar och ha
stadsdelslag och så…« säger Octavian.
Teysir ler när hon säger »Jag tror att det
viktigaste är att ha tålamod och inte ge upp,
man måste ha bra argument, kunna sin sak
och verkligen stå på sig. En enda människa
kan förändra jättemycket!«

Kommentar
En streetbasketplan började byggas på Heden
i oktober , i enlighet med Street-squads
design och ritningar. Teysir, Octavian och de
andra har påbörjat diskussioner med
Basketförbundet om hur ett samarbete dem
emellan skulle kunna se ut, t ex angående
turneringar i framtiden. Gruppen växer hela
tiden. Med Idrotts- och föreningsförvaltningens hjälp har de bildat en förening som
heter Street-Ball League.
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Foto: Lena Kulin

Tre av medlemmarna i Meeths promotion.
Från vänster: Jacob Svärd, Isa Callderyd och Björn Sundin.
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Meeths promotion vill
hjälpa demoband att etablera sig
Meeths promotion är föreningen vars medlemmar brinner för musiken. Tillsammans
skapar de Sveriges första community – en mötesplats för unga demoband.
Genom att erbjuda speltillfällen och kontakter med den etablerade musikbranschen
hoppas de kunna hjälpa unga förmågor fram i karriären.

Idé föds ur behov
»Vi var ett par stycken som kände att det finns
ett behov av en mötesplats för demoband.
Många av oss spelar själva i band och vet hur
svårt det är att nå ut. Vi vill hjälp andra med
det«, berättar Brandon Lane, . Kort
därefter startade de föreningen Meeths
promotion med syfte att:
•

Hjälpa unga demoband att etablera sig
genom att förmedla kontakter mellan scener
och skivbolag.

•

Arrangera spelningar.

•

Driva en community där demobanden kan
mötas, få information och lägga ut sin musik.
När detta skrivs har Meeths promotion nio
medlemmar. Några av dem är Brandon, Joel
Dahlqvist, , Isa Callderyd, , och Jakob
Svärd, , som mer än gärna hjälps åt att
berätta hur vägen från idé till förening har gått.
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Starta förening
Steg ett var att söka hjälp hos Dörröppnarna
och Ungdomssatsningen. Tillsammans
diskuterade de för- och nackdelarna med att
driva verksamheten som förening respektive
fristående ungdomsgrupp. Föreningsformens
fördelar var många. Det är till exempel lättare
att etablera sig och bli respekterad i
branschen när man är en förening än som lös
kompisgrupp. I en förening blir arbetet mer
seriöst och officiellt. Det är också lättare att
driva en verksamhet och sköta ekonomin om
man har stadgar, regler och en projektplan.
Föreningen är fristående men har möten och
arrangerar spelningar på Meeths Unga
Salonger, därav namnet.

Money money money
Steg två var att söka pengar. Med hjälp av en
EU-koordinator i Göteborg ansökte de om
bidrag hos EU och fick   kr till
föreningen. Pengarna kommer med all
sannolikhet att behövas då Meeths promotion
har stora planer att förverkliga. »Vi ska ordna
bandutbyten med andra städer. Vi skickar två

COMMUNITY

En webbaserad mötesplats där många personer
medverkar, producerar
och påverkar innehållet.
D E M O BA N D

Musikgrupper som inte
ännu blivit kända och som
ofta marknadsför sig med
självfinansierat demonstrationsmaterial.

Meeths Promotion
Community:
www.meethspromotion.se
S TA D G A R

Stadgarna är föreningens
»lagar«. Här står hur
föreningen ska vara
uppbyggd, hur beslut
fattas mm.
PROJEKT

En arbetsform som är bra
då man har en tydlig och
avgränsad uppgift som
skall genomföras under en
begränsad tid med en
tillfälligt sammansatt
gruppering.
PROJEKTPLAN

En översiktlig »grovplan«
över målsättningen med
projektet och dess
genomförande, resurser,
tidsplan och projektorganisation.

Göteborgsband till Stockholm och de skickar
två band till oss, sedan har vi en spelning med
gästbanden och några lokala band«. Så
småningom planerar de även att genomföra
bandbyten med andra länder, först och främst
i östra Europa.
De ska också sluta avtal med studieförbund som ger ekonomiskt stöd till de band
som ansluter sig till föreningen och samtidigt
startar studiecirklar. Jakob är full av entusiasm
när han säger: »Det är jättelätt att starta en
förening, mycket lättare än vad folk tror! Det
finns enorma möjligheter, massor av pengar
att söka och ställen att använda sig av!«

Communityn – navet i karusellen
Meeths promotions community, som kommer
att vara själva kärnan i verksamheten, ska låta
användarna lägga ut sina demos så att banden
kan lyssna på varandra och betygsätta
musiken. De band vars låtar får bäst betyg
kommer att få förmåner i form av extra
uppmärksamhet på denna community och
erbjudande om spelningar. Sajten vänder sig
också till arrangörer och skivbolagsfolk som

erbjuds att lyssna på demomusiken för att
sedan boka band genom föreningen.
Dessutom finns det fakta om scener och
demoinspelningsställen samt erbjudanden om
olika musikutbildningar och föreläsningar.

Drivkrafter och motivation
Medlemmarnas stora intresse för musik samt
möjligheten att skaffa kontakter och komma
in i musikbranschen är drivkraften som håller
engagemanget vid liv. »Vi har haft det tufft, vi
vill göra det lättare för nästa generations
demoband att komma fram«, säger Jakob. »Vi
tjänar inga pengar, allt är helt ideellt, men
man får ut så mycket annat. Erfarenhet till
exempel«, fortsätter Brandon. »Man mognar
och lär sig att ta ansvar«, fyller Joel på. »Det
finns hur mycket som helst att göra! Men
man kan inte tro att man ska bli serverad allt
på ett silverfat, det krävs att man jobbar själv«,
säger Jakob.

E U - KO O R D I N A TO R

Person med kunskap om
vad EU är och hur man
ordnar samarbetsprojekt i
Europa.

TIPS FRÅN
M E E T H S P R O M OT I O N

S T U D I E F Ö R BU N D

En organisation som har
till huvuduppgift att
bedriva frivillig studieoch bildningsverksamhet.
STUDIECIRKEL

En mindre grupp som
tillsammans studerar ett
ämne eller fördjupar sig i
ett gemensamt intresse.
DEMOS

Material musikgrupper
producerar för att
marknadsföra sig.
»Demonstrationsmaterial«.
IDEELL

Man gör saker utan att
ekonomiskt få ersättning
för det.
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Foto: Ali Aksoy

Den första demonstrationen för att rädda vårdcentralen i Hammarkullen hölls i
december 2003 och samlade över 200 protesterande, här utanför vårdcentralen.
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Hammarkullen reser motstånd
Med ett starkt engagemang för människor och rättvisa kämpar aktionsgruppen
och nätverket HARM mot nedrustningen av servicen i Hammarkullen och då främst
mot nedläggningen av vårdcentralen.
Kristofer Lundberg, 22, är en av HARMs ledande personer.

Från vrede till engagemang
I december  spreds nyheten att ett antal
vårdcentraler i Göteborg skulle komma att
läggas ner alternativt slås ihop. Missnöjet och
vreden bland medborgarna var stor. I
Hammarkullen kallade många av stadsdelens
föreningar till ett möte för diskutera
situationen och framtiden. »Vi kan prata i all
evighet om hur dåligt det är, men om vi vill
ha kvar vår vårdcentral måste vi göra något!«,
sa Kristofer och hans vän Ali som därmed
satte igång en folkrörelse som skulle komma
att engagera hela stadsdelen. Idag kan
Kristofer konstatera: »Om man bara ger
människor ett alternativ och en möjlighet att
föra en kamp mot det som är fel, så är de
flesta beredda att engagera sig«.

Mångfald ger HARM styrka
Redan nästa dag höll Kristofer och Ali ett
torgmöte där ett nätverk med  personer
bildades. Nätverket tog sig namnet Harm,
Hammarkullen reser motstånd. Sedan dess
har HARM vuxit drastiskt; av Hammarkullens   invånare har   skrivit på
namnlistorna. Människor med olika etnisk
bakgrund, modersmål, religion, politiska
14
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åsikter och ålder kämpar nu tillsammans för
allas rätt till sjukvård. »Det är nyttigt och
viktigt att ta vara på människors olika
kunskaper«, säger Kristofer. »Vi har medlemmar i HARM som varit med om oerhört
mycket hårdare kamper. Några har hungerstrejkat i Latinamerika och fått kämpa mot
sina regeringar. De har en massa erfarenheter
som vi har nytta av«, fortsätter han.

NÄTVERK

En grupp människor som
är kopplade till varandra
genom samarbete och
kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
NEDRUSTNING

Minskning
M Å N G FA L D

Varierande mängd.
Blandning, brokighet.

Samverkan med andra stadsdelar
HARMs engagemang spred sig till bland
annat stadsdelarna Majorna och Tynnered
där människor började organisera sig för att
rädda sina vårdcentraler. Man bestämde sig
för att samverka för att på så sätt effektivisera
kampen mot vårdens nedrustning. Bland
annat genomfördes tre ockupationer* av
nedläggningshotade vårdcentraler på en och
samma gång. »Personalen som jobbade kunde
ju inte ta ställning i frågan, men visst log de
mot oss när vi ockuperade väntrummet«,
berättar Kristofer.

* Vi på Tryggare och
Mänskligare Göteborg
tycker att ockupationer
är fel. Sånt kan skrämma
och skada människor
och det kan ibland leda till
att stödet för den goda
saken minskar.

K R I S TO F E R S T I P S

Medial uppmärksamhet på gott och ont
Ungdomarna i HARM har använt sig av en
rad olika sätt för att påverka politikerna att
ändra beslutet om nedläggning. De har
samlat in tusentals namnunderskrifter,
knackat på hundratals dörrar, uppmärksammat frågan på politikermöten med
megafoner och banderoller, arrangerat
demonstrationer, skolstrejker och ockuperat
Hammarkullens vårdcentral tre gånger.
Aktionerna har fått stor medial uppmärksamhet, något som de har fått lära sig kan
vara både bra och dåligt. Medan vissa artiklar
har skildrat hammarkullebornas starka
engagemang, har andra fokuserat på sånt som
ser ut som skandalhändelser. Det senare kan
få engagemanget att slockna och rinna ut i
sanden. Tack vare det stora lokala intresset i
Hammarkullen har HARM lyckats driva sin
kamp vidare.

Kampen om Hammarkullens vårdcentral
trappades upp ytterligare då den flyttades till
nygamla lokaler i Hjällbo, granne med
Hjällbos egen vårdcentral. Genom torgmöten
och fler protestmöten i både Hammarkullen,
Angered och Hjällbo har HARM skapat sig
ett än bredare stöd. Budskapet de sprider
handlar inte bara om behovet av att kämpa
för sin vårdcentral och den lokala infrastrukturen, utan även om att tala om för
Hammarkullens invånare att de faktiskt har
en vårdcentral att gå till men att den numera
ligger i Hjällbo.
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Visa tydligt vad ni vill

Att formulera sig
EN BRA HEMSIDA:

www.communicare.nu
LÄSTIPS

Motstånd
Jennie Dielmans
och Fredrik Quistbergh
Ordfronts förlag
»Motstånd är boken om
och för människor som vill
förändra«
Innehåller berättelser om
unga som gjort saker för
att försöka förändra sin
omvärld. Halva boken är
en handbok i hur man kan
bära sig åt och vad det är
som gäller i olika
situationer.
FORMULERA SIG

Att uttrycka sig i ord i tal
eller i skrift.

Det första Street-squad och Meeths
Promotion gjorde var att formulera sig. De
gjorde klart vad de faktiskt ville. Det är det
viktigaste.
När ni själva skall börja göra något så är
det bra att tänka på att alla kanske inte förstår
vad det är ni vill och försöker göra, alla fattar
inte. Hjälp dem genom att vara tydliga och
noga i er information.
Det är också svårare att köra över er om ni
visar att ni vet vad ni vill och är säkra på er
sak.

Tips
Be om hjälp att formulera idéerna. Be
kompisar, föräldrar, fritidsledare…
Brainstorma!
Tveka inte att be om hjälp. Skriv upp en
lista med frågor och allt ni vill veta så att ni
inte missar något när ni pratar med folk.

Varning
Det är lätt att tappa bort sig bland alla
människor man träffar och pratar med. Det är
jätteviktigt att ta reda på vem det är ni pratar
med på möten, vad de heter, vad de jobbar
med och varifrån de kommer (företag,
stadsdel, förvaltning). Annars är det svårt att
svara då andra undrar vem man pratat med
och vad som sagts. Man blir lättare överkörd
om man inte kan visa att man visst har koll
och kan referera till vad andra sagt och lovat.

Tålamod
Tappa inte sugen! Alla förslag och idéer måste
gå igenom en viss procedur för att det skall
kunna bli av. Det är många människor som
skall säga sitt och alla kommer inte att vara på
er sida. Var lyhörda för det som sägs och
ifrågasätt det som ni inte förstår eller håller
med om.
Och tänk på att ta ett steg i taget; Skynda
långsamt!
Glöm inte vad Teysir från Street-squad sa:
»Jag tror att det viktigaste är att ha tålamod
och inte ge upp, man måste ha bra argument,
kunna sin sak och verkligen stå på sig.«
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Skapa opinion …
genom demonstration
med så många som
möjligt, politiker, andra ungdomar och vuxna
ökar chanserna att lyckas. För att skapa
allianser måste man berätta för andra vad det
är man gör.
Att synas på gator och torg är ett jättebra
sätt att träffa andra och få möjlighet att
berätta vad det är man vill.
Ni kan sätta upp ett bord någonstans i
stan där ni delar ut information, gärna i
närheten av dem som bestämmer eller på det
ställe ni kanske drömmer om att få använda.
Se till att ni syns och hörs ordentligt. Ta reda
på om ni måste söka tillstånd. Ring polisens
tillståndsenhet eller Dörröppnarna.
Använd färg, vimplar och högtalare.
Människan är av naturen nyfiken så ni kan
vara ganska säkra på att åtminstone några
kommer fram och undrar vad det är ni håller
på med. Om inte så får ni hjälpa dem på
traven och suga tag i förbipasserande. Tänk
på att inte skrämma bort folk!
Eller gör som Street-squad och HARM.
Arrangera en demonstration.

GENOM ATT FÖRENA SIG
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DEMONSTRATIONER KAN SE OLIKA UT .

Men de
innebär samma sak: Att de som deltar visar
och vad de tycker och att de har en vilja att
förändra och göra saker.
Street-squad valde en plats i centrala stan
där de talade om för allmänheten vad det var
de ville. De visade vilka de var och vad det var
de var ute efter genom musik, uppträdanden
och tal.
De samlade in namnunderskrifter, som de
sen kunde använda som en del av argumentationen för att få som de ville.
Man kan också välja att demonstrera sina
åsikter i ett tåg av människor som går från ett
ställe till ett annat.

både för och mot saker.
Alla har rätt att arrangera en demonstration,
men ni måste söka tillstånd hos polisen.
Om ni inte har tillstånd kan polisen
stoppa er och ni riskerar att få betala böter.
Ta kontakt med en organisation som
genomfört demonstrationer förut t ex ett
politiskt förbund och be dem förklara vad ni
har för rättigheter, vad problemen kan vara
och vad man måste tänka på.

MAN KAN DEMONSTRERA

OPINION

Åsikt och uppfattning.
Tankesätt bland en större
grupp människor eller
folkmening.
DEMONSTRATION

Dra till sig uppmärksamhet, bestämt markera
en ståndpunkt och väcka
uppseende. Demonstrationer är en viktig del
av det demokratiska
systemet.

Skapa opinion …
genom att tala med media
att informera många är att synas
och höras i media. Om något syns i media är
det svårt att ignorera.
Kontakta radiostationer, tv-kanaler,
dagspressen och kvällstidningarna. De är
alltid på jakt efter bra historier.

ETT BRA SÄTT

LÄNKAR TILL FORUM ,
CHAT TAR OCH
COMMUNITIES

Så här kan man göra:
•

www.fatta.nu
www.lunarstorm.se
www.sourze.se
www.meethspromotion.se
www.sockerdricka.nu
www.tjejsidan.com
www.sweden.indymedia.
org
R E DA K T I O N

•

Ring till växeln på respektive tidning, radiostation etc och fråga vem det är lämpligt att
prata med. De kommer att fråga vad ni gör
för att kunna ge er korrekt information. Vad
ni håller på med är avgörande för vem ni ska
rikta er till. Be om namn, telefonnummer,
postadress och e-mailadress.

•

Det är bra att läsa på tidningars och tv- och
radiostationers hemsidor. Där finns den
information ni kan tänkas behöva. Gör egna
mail-listor över de olika redaktionerna och
över enskilda personer som ni tycker skall
veta om att ni finns.

•

Skriv till de olika personerna och redaktionerna. Skicka pressmeddelandet och
meddela också att ni kommer att ringa inom
ett par dagar för att höra om de fått ert brev
och vad de tycker. Ni kan skicka det både via
vanlig post, e-mail eller fax.

Där samlar man och
färdigställer nyheter och
annat innehåll på en
tidning eller annat media.
Det kan finnas mer är en
redaktion, t ex nyhetsredaktion, nöjesredaktion
och sportredaktion på ett
ställe.
PRESSMEDDELANDE

Skriv vad det är ni håller på med. Tänk på att
vara kortfattad och tydlig. Det viktigaste i
informationen måste synas, ni måste sticka
ut. En sådan text kan man kalla för ett
pressmeddelande eller för pressinformation.
För att få tips om hur man skriver en sådan
kan ni be er svensklärare, kompisar eller
varför inte fråga en journalist. Eller det allra
bästa: skriv rätt ur hjärtat.

Lockande information till
media som man skickar ut
när man vill att media ska
uppmärksamma en viss
händelse.

•

Vänta i några dagar innan ni ringer och frågar
om de fått er information. Förhoppningsvis
har de det. Ert brev kan ha kommit bort
bland all annan information. Fråga om ni ska
skicka det igen.

•

Om de blivit nyfikna frågar de efter mer
information. Om de däremot inte riktigt
tycker att det ni gör är intressant, fråga då
vem eller vilka de tror kan vara intresserade.
Det skadar inte heller att fråga varför de anser
som de gör.

Även internet är media
De flesta tv-bolag, radiostationer och
tidningar har websidor som de publicerar
nyheter på. Det finns också nyhetsmedia som
endast finns på nätet, t ex Göteborgs stads
ungdomsportal Gecko.nu
Man kan också starta debatt på något av
de forum, chattar och communities som finns
på nätet.

Tips
Om man skall göra något som man vill att
många skall känna till så är det bra att synas i
media innan det händer. Skicka ut ett
pressmeddelande. Det är bra gratisreklam.
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Vara med i en förening …
innebär att man
tillsammans med andra samlas kring en idé
eller ett intresse, t ex idrott, musik, teater,
eller nästan vad som helst.
Genom att vara med i en förening får man
chansen att bygga vidare på och utveckla
idéer och intressen.
För att hitta olika föreningar och för att ta
reda på hur ni kan kontakta dem kan ni gå in
på t ex Idrotts- och föreningsförvaltningens
hemsida.
De har listor över nästan alla föreningar i
Göteborg. Hos dem kan ni också hitta ännu
mer information om hur man kan starta en
förening och vilken hjälp det finns att få.

ATT VARA MED I EN FÖRENING

Tips
Samarbeta med andra föreningar, ta kontakt
för att se hur andra gjort. Det är onödigt att
känna sig ensam, eller uppfinna hjulet på
nytt.
Skaffa en adressbok. Samla alla kontakter
som ni stöter på, deras namn och
kontaktdetaljer. Den blir ett ovärderligt
arbetsverktyg som bara blir bättre ju mer ni
fyller på.
Tänk på att ta hand om varandra i
gruppen. Ibland kan man känna sig
ensam även i en grupp, känna att man
är den enda som tar ansvar, är den
enda som gör något. Prata om det!
Gå inte och må kasst, ut med det
och låt andra förstå hur du känner
dig, fast på ett schysst sätt. Nästan
ingen gillar att få negativ kritik.
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Skriv dagbok och gör anteckningar på era
möten. Då minns ni vad som hänt och vad ni
bestämt. Bra att ha om någon ber er att
redovisa vad ni gjort.
Tycker ni att det är tråkigt att skriva, så
videofilma era möten, eller dokumentera på
andra sätt.

Varning
Hur är det med jämställdheten? Det är lättare
att se att andra inte agerar på ett jämlikt sätt
än att vara medveten om hur det egentligen är
med en själv …
Akta er för de som vill ha makt men inte
är beredda att ta något ansvar!

I D R OT T S - O C H
F Ö R E N I N G S F Ö R VA LT N I N G E N S H E M S I DA :

www.ioff.goteborg.se

LÄSTIPS

Kreativa Möten.
En handbok för lyckade
och kreativa möten.
Beställ från Landsrådet för
Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU):
www.lsu.se
Kreativa Möten finns
också som talbok. Vill ni
ha den på kassett eller CD
kan ni kontakta SRF (Synskadades Riksförbund):
Tel: 08 - 39 90 00
stud@srfriks.org
Jämställdhetsglasögonen
Hjälper dig att se orättvisorna
Tjejers bok om makt
Om jämställdhet mellan
könen och makt
Genvägar till jämställdhet
Metoder och strategier
inom ungas fritid och
föreningsliv
Beställ från
Ungdomsstyrelsen
Tel: 08 - 462 53 50
www.ungdomsstyrelsen.se

Starta en ideell förening …
Informationen på s. 21–24
är hämtad ur Kontaktnätets kunskapsbas och
kan beställas på Kontaktnätets hemsida.
www.kontaktnatet.se

STYRELSE

En grupp människor som
»styr« och leder en
förening. Ser till att allt
funkar. Styrelsen väljs av
medlemmarna.
INTERIMSTYRELSE

Styrelse i nybildad
förening som ska fungera,
innan en riktig styrelse
valts.
KO N S T I T U E R A N D E M ÖT E

Ett möte då man skapar,
grundar, föreningen.
ORGANISATIONSNUMMER

Nästan som ett personnummer fast för
föreningar och andra
organisationer. Används
på samma sätt.
GAGER

Lön till artister.
MEDEL

Pengar och värdesaker.
TVIST

Hur går det till?
Allra först bör ni försöka ta reda på så mycket
som möjligt om era möjligheter. Ni kan till
exempel prata med någon annan förening
eller med någon på er kommun. Där finns
anställda som är till för att hjälpa igång
föreningar.
När ni har sonderat terrängen är det första
ni bör göra att bilda en interimstyrelse, som
får i uppdrag att utforma ett förslag på hur er
förening ska fungera, och kalla till ett
konstituerande möte. Sätt gärna en tidsgräns
för interimstyrelsens arbete så att ni snabbt
kan komma vidare.

Några viktiga saker att tänka på
– En ideell förening är något
annat än ett företag som drivs för att
tillgodose enskilda personers ekonomiska
intressen. En ideell förening drivs av andra
mål, till exempel att det ska hända något i just
er stad eller att ni ska få syssla med något ni
verkligen älskar.

IDEELL FÖRENING

– Om föreningen har skrivna
stadgar och en vald styrelse är den en
»juridisk person«. Det innebär att föreningen
som sådan är ansvarig för verksamheten och
har att rätta sig efter lagar och förordningar.

JURIDISK PERSON

– Varje förening bör utforma och skriva
sina egna stadgar utifrån sin egen idé.
Stadgarna ska vara ett riktmärke och ett stöd
för arbetet i föreningen. Det finns en del
punkter som måste vara med i stadgarna för
att de ska vara giltiga. Kontaktnätet har tagit
fram ett förslag till enkla standardstadgar.

STADGAR

– Firmatecknaren är den/de
som får teckna föreningens firma, dvs för
föreningens räkning underteckna handlingar
och kvittera ut medel från bank etc.

FIRMATECKNARE

– Det är viktigt att hitta pålitliga
revisorer eftersom de ska granska föreningens
verksamhet och ekonomi och kolla att
styrelsen verkar i enlighet med vad
medlemsmötet bestämt. Ett tips är att
utnyttja revisorernas kunskap även under
verksamhetsårets gång och inte bara som
kontrollanter vid årets slut.

REVISORER

– Om ni vill ha kontinuitet i er
verksamhet bör ni lägga ner arbete på att hitta
en bra valberedning. Dessa personer har till
uppgift att följa den sittande styrelsens arbete
och föreslå eventuella nya namn till nästa
styrelse inför årsmötet.

VALBEREDNING

När man är oense.

– En ideell förening
behöver inte registrera sig någonstans,
däremot kan det underlätta i olika
sammanhang att ha ett organisationsnummer.
Om man betalar ut gager eller andra löner
och därmed blir arbetsgivare måste man ha
ett organisationsnummer. Det är Lokala
Skattemyndigheten som sköter tilldelning av
organisationsnummer.

ORGANISATIONSNUMMER
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Bildandet
När ni kommit överens om bärande idéer och
önskemål bör ni så fort som möjligt
konstituera (bilda) föreningen. Det är när ni
gör detta som föreningen blir en juridisk
person. Själva konstituerandet sker på ett
offentligt möte som ni kallat till i förväg. Lägg
gärna ner lite tid på att planera detta möte.
Det skadar inte att göra ett gott intryck på de
närvarande intresserade redan från början.
På det konstituerande mötet presenteras
föreningens målsättning, de framtagna
stadgarna antas och slutligen väljs styrelse,
revisorer och valberedning. Dessa ska sitta i
minst ett år och tillsammans försöka
genomföra de planerade idéerna. Något som
är mycket viktigt i detta sammanhang, och för
den delen i all föreningsverksamhet, är att
man noggrant skriver protokoll på alla möten.
Ett väl fört protokoll är ett bra stöd för er och
ovärderligt vid tvister.

•

Utse firmatecknare.

KO N TA K T N Ä T E T S
KO N TO R

•

Öppna postgiro och/eller bankkonto.
Postgiro Förening kan rekommenderas.

tel: 021 - 470 75 83

•

Skaffa en postbox eller annan officiell adress.
Adress till fast lokal, eller postbox är att
föredra, eftersom man då undviker
kommande adressändringar.

OFFENTLIGT

•

Utforma en logotyp för er förening.

•

Ordna medlemskort, via egen dator eller
tryckeri.

•

Anslut er till lämplig riksorganisation, till
exempel Kontaktnätet.

När ni nu kommit så långt så kan ni börja
styra ut er föreningsskuta på djupare vatten.
Föreningen är bildad och ni är en bra bit på
väg mot genomförandet av era målsättningar
och idéer.

Praktiska detaljer
Ni har nu tagit er igenom startproceduren
och kan börja inrikta er på verksamheten. Det
finns fortfarande en del praktiska detaljer att
se till för att underlätta det kommande
arbetet.
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Mycket nöje i framtiden! Har ni frågor kring
detta eller något annat som rör er verksamhet
ring gärna till Kontaktnätets kontor och
fråga!

Är något som sker öppet
så att alla kan uppfatta
det. Motsats till hemlig.
P R OTO KO L L

Anteckningar över vad
som sagts och vad som
hänt under möten.
LO G OT Y P

Ett grafiskt firmamärke
eller varumärke, ofta en
blandning av grafik och
text. En symbol för
föreningar, organisationer
och företag.

Skriva stadgar …

följande mall när ni skall skriva era egna stadgar.
Den visar det som är bra att ha med, men ni kan naturligtvis
lägga till andra saker. Titta gärna på andra föreningars stadgar,
det är det bästa sättet att förstå vad man skall ha stadgarna till
och hur man kan skriva egna.
Stadgarna är hämtade ur Kontaktnätets kunskapsbas.

NI KAN ANVÄNDA

SYFTE

Vad man menar, har för avsikt
eller ändamål. Till exempel:
Föreningen finns till för att …

§1

Föreningens namn är…
§2

§3

ÖPPEN FÖRENING

N Ä R VA R A N D E -, Y T T R A N D E OCH FÖRSLAGSRÄT T

Man har rätt att vara med,
säga och föreslå saker.
Möte i föreningen för alla
medlemmar som hålls under
verksamhetsåret.

§4

MEDLEMSKAP

Föreningen är öppen. Medlem är den som köpt medlemskort.
Medlem har rätt till full insyn i verksamheten, närvarande-,
yttrande- och förslagsrätt på alla möten.
Medlem har rösträtt på medlems- och årsmöten.

Å R S M ÖT E

Möte som hålls en gång per
år. Man måste ha årsmöten i
en förening. Tillfälle för
medlemmarna och styrelsen
att prata om föreningens
historia och framtid.

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING

(er egen målsättning med er egen förening)
T ex: Om syftet är att föreningen skall hjälpa gamla i stadsdelen
att få kontakt med ungdomar, då sätter man upp olika mål som
beskriver var, hur och när man skall göra det. »Vi ska hjälpa
pensionärer att träffa ungdomar«

Vem som helst får bli medlem.

M E D L E M S M ÖT E

FORM

… är en ideell förening som står självständig gentemot staten,
kommunen, religiösa, politiska och privata intressen.

MÅLSÄT TNING

De mål föreningen sätter upp
för att uppfylla syftet.

NAMN

§5

MÖTEN

Medlemsmöte skall utlysas  dagar i förväg.
Årsmöte skall utlysas  dagar i förväg och skall behandla
följande: verksamhetsberättelse och bokslut, ansvarsfrihet för
avgående styrelse, val av ny styrelse och revisorer samt
fastställande av medlemsavgift.
§6

STYRELSE

Styrelsen beslutar över löpande frågor, är underställd medlemsoch årsmöte.  ⁄ av styrelsen måste vara närvarande för att
styrelsen skall vara beslutsmässig. Styrelsemöte skall hållas
minst en gång i månaden. Styrelsen utser firmatecknare.
Styrelsemötena är öppna. Styrelsen skall bestå av minst 
ledamöter och  suppleanter.
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§7

VERKSAMHETSÅR

VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår löper från första januari till den
sista december.

En årslång period då
föreningen gör saker.
U T E S LU T N I N G

§8

UTESLUTNING

Medlem som klart bryter mot föreningens stadgar eller
målsättning, kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne har rätt
att överklaga beslutet vid medlemsmöte, där den uteslutne
har rösträtt.
§9

Att vara utesluten innebär att
man inte får vara med.
OMRÖSTNING

När man ska besluta om något
så kan det finnas olika förslag
som man måste välja mellan.
Då kan man rösta. Alla
medlemmar får lägga en röst.

OMRÖSTNING

Vid styrelsemöte gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer
lotten. Vid års- och medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid
lika röstetal gäller ordförandes mening, utom i personval, där
lotten skiljer.
§10

§11

Alltså, det förslag man själv
vill ska gälla väljer man att
rösta på.
Vilket förslag som »vinner«
beror på hur många röster det
fått.

STADGEÄNDRING

MAJORITET

För att ändra dessa stadgar, krävs  ⁄ majoritet vid två på
varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte.

De flesta till antalet.
Motsatsen är minoritet, minsta
antalet.

UPPLÖSNING

Föreningens upplösning beslutas med minst  ⁄ majoritet vid
två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte.
Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall
tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med
liknande målsättning. Det sista mötet beslutar om fördelning
av medel.

ENKEL MAJORITET

Det förslag som får flest röster
vinner, men förslaget behöver
inte ha 50% av rösterna.
L I K A R Ö S T E TA L

Alla förslagen har lika många
röster.
2/3 M A J O R I T E T /
K VA L I F I C E R A D M A J O R I T E T

Om ett förslag skall vinna
måste 2/3 (över 66%) av
medlemmarna ha röstat på
det.
U P P LÖ S N I N G

Man upplöser en förening när
man inte vill att den ska finnas
mer. Man raderar den.
RÄKENSKAPER

Redovisning av hur ekonomin
ser ut i föreningen.
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Hitta pengar och prylar …
så mycket när man skall göra
saker. Det gäller allt från teknik i form av
musikanläggningar och lampor, till färger och
plåster.
Skriv en lista på det ni kan behöva och
tänk efter om ni verkligen behöver allt. Gör
en lista som är en Drömlista och en som är en
Minsta-möjliga-lista. Mycket kan man fixa
genom att samarbeta, genom använda det
man redan har och kan skrapa ihop bland
kompisar.

MAN BEHÖVER

Bra sida att börja med när
man vill hitta pengar:
www.globalgrant.com
SPONSRING

När företag eller personer
ger pengar och annat
stöd i utbyte mot att man
hjälper dem med deras
reklam.

Det ni inte lyckats få kan ni försöka hitta hos
företag.
Om ni t ex behöver papper till affischer så
kan ni kontakta företag som tillverkar papper
och fråga om de skulle vara intresserade av att
sponsra er med sin produkt. I gengäld kan ni
erbjuda dem att ni nämner deras namn i er
information, eller visar deras företagslogga på
era affischer. De kanske inte vill ge er allt
gratis, men fråga om ni kan få rabatt. På
samma sätt kan ni närma er en mängd olika
ställen. Tygaffärer, målare, teknikföretag… Ta
Gula sidorna i telefonkatalogen till hjälp. En
del företag går ibland med på att hjälpa till
med rena pengar så det lönar sig att fråga.

Tips
Kontakta företag som har någon slags
anknytning till det ni gör. Sportaffärer om ni
som Street-squad jobbar för att få utöva er
sport, musikaffärer om ni skall arrangera en
spelning osv, osv.
Se er omkring. Titta på festivaler och
sportarenor, vilka företag syns där? Kontakta
dem.
Egna pengar kan vara bra att ha. Man kan
behöva betala porto för brev man skickar till

media, man kan behöva köpa papper så att
man kan göra medlemskort, man kanske vill
köpa fikabröd till möten, listan kan göras lång.
Man kan ansöka om bidrag och stipendier
från föreningar, organisationer och stiftelser.
Kontakta de organisationer som står
beskrivna i Del III.
De vet vad som gäller och de vet var ni
kan leta efter pengar.

Mera tips
När ni skall ansöka om bidrag och stipendier
kan ni få vägledning genom att titta på andras
ansökningar. Kontakta den organisation som
ni skall söka från och be att få se gamla
ansökningar. Titta på hur de har formulerat
sig och vad de fått pengar till.
Be att få se även de som inte fick några
pengar. Då kan ni få tips om hur man inte
skall formulera sig.

Varning
Håll fokus på det ni vill göra och det ni
behöver pengarna till.
Rätta er inte för mycket efter vad det är ni
tror att bidragsgivaren vill ha.
Lägg inte alla ägg i en korg! Sök pengar på
flera ställen.
Deppa inte om ni får nej på era
förfrågningar.
Det tar oftast ganska lång tid att få besked
om man får några pengar eller inte.
Var noga med att ta reda på vad ni har för
skyldigheter gentemot den ni får pengar av.
Om ni inte kan redovisa vad ni spenderat
pengarna på kan ni t ex bli återbetalningsskyldiga och inte heller få mer pengar i
framtiden.
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Söka tillstånd …
från polisen för det
man vill göra. Detta regleras i lagen.
Det finns olika tillstånd att söka beroende
på vad det är man planerar.
Det är polisens tillståndsenhet som ska ha
ansökan.

Med offentlig plats menar man bl a allmänna
vägar, gator, torg, parker och andra platser
som man har bestämt att alla skall få
använda. Om ni är osäkra på vad som är
offentlig plats – ring polisens tillståndsenhet
och fråga.

DET KAN KRÄVAS TILLSTÅND

Allmänna sammankomster:

•

Om man skall arrangera bl a följande, och till
vilken allmänheten har tillträde:
en konsert/spelning där det inte kommer att
förekomma dans. (Om det gäller en konsert
inomhus behöver man bara göra en anmälan
till tillståndsmyndigheten. Ring och ta reda på
vad som gäller.)

•

demonstrationer

•

religiösa sammankomster

•

föreläsningar och föredrag

•

teater- och filmföreställningar, utställningar

•

andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas

Offentlig tillställning:
Om man skall arrangera bl a följande, och till
vilken allmänheten har tillträde:
•

Gör så här:
•

Ring till Polismyndighetens tillståndsenhet
och säg att du vill söka tillstånd. De kommer
att fråga vad ni planerar att göra.

•

Be om blanketten »Ansökan om tillstånd«. De
kan skicka eller faxa den till er. Ni kan också
hämta blanketten på polisens hemsida.

•

Fyll i blanketten så noggrant som möjligt.
Glöm inte att skriva under!

•

Betala in avgiften ( ‒  kr beroende på
vad det är ni ansöker om) på postgirot, eller
betala kontant.

•

Ring efter ett par dagar för att kolla att
polisen fått ansökan. Polisen kan ta kontakt
med er för att be om kompletteringar till
ansökan. Det kan vara något de inte förstår
eller som ni har missat.

tävlingar och uppvisningar i sport och idrott

•

danstillställningar

•

tivolin och festtåg

•

marknader och mässor

Begagnande av offentlig plats:
Om man skall arrangera bl a följande på
offentlig plats:
•

bokbord

•

valstugor

•

försäljning
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Polismyndigheten
i Västra Götaland
Tillståndsenheten
Tel: 031 - 739 20 00
www.polisen.se
Tillståndsenhetens
postgironummer
för avgiftsinbetalningar:
4850411-2
För kontantbetalning
av avgiften:
Tillståndsenheten i
Göteborg
Stampgatan 28
Skicka
tillståndsansökan till:
Polismyndigheten i Västra
Götaland
Tillståndsenheten
BOX 429
401 26 Göteborg
eller faxa till:
031 - 739 35 74

ORDNINGSLAGEN

I den står det om hur man
skall göra för att se till att
det är ordning och säkert
på allmän plats.
M ÖT E S F R I H E T

Ni måste få besked om ansökan innan det ni
skall göra äger rum. Men ibland kan polisen
ha mycket att göra och då kan det räcka med
att ni fått ett muntligt besked.

Det står i lagen att man
har rätt att arrangera och
delta i all sorts möten (så
länge det inte handlar om
förberedelse till brott).
KO M P L E T T E R I N G

Man lägger till något där
det behövs mer
information.

GATUBOLAGET

kommer det att vara
kopplat till en del villkor. Vilka de villkoren är
beror på vad ni skall göra.
Fråga polisen vad som kan gälla för just er
redan i första kontakten så att ni inte får en
chock i efterskott.
Om polisen tycker att fler skall säga sitt
kommer de att begära in något man kallar för
yttranden från t ex räddningstjänsten,
miljöförvaltningen, gatubolaget och
närpolisen.

NÄR NI FÅR TILLSTÅNDET

Tel: 031- 333 85 00
www.gatubolaget.goteborg.se
T R A F I K KO N TO R E T

Tel: 031- 61 37 00
www.trafikkontoret.goteborg.se
M I L J Ö F Ö R VA LT N I N G E N

031 - 61 26 10
www.miljo.goteborg.se

NÄRPOLISEN

Polis som finns på olika
ställen i stan, t ex i
bostadsområden.
YT TRANDE

Fyll i blanketten så här:
•

Kryssa i vilket sorts tillstånd ni söker.

•

Skriv i vem det är som ansöker. Det kan vara
en person, men också en förening eller ett
företag. Glöm inte personnummer eller
organisationsnummer (det har man om man
har en förening eller ett företag), adress och
telefonnummer.

•

Beskriv så tydligt som möjligt vad ni planerar
att göra.

•

Ange mellan vilka tider ni vill att tillståndet
skall gälla. Alltså när ni tänker börja och sluta.
Tänk på att ju senare sluttid desto mer villkor
kommer att vara kopplade till tillståndet (man
får inte spela hög musik sent t ex).

•

Beskriv platsen ni skall använda. Skicka gärna
med en ritning över området.

•

Skriv om vem som är ansvarig anordnare.
Detta är jätteviktigt. Det är den personen som
polisen kommer att ha kontakt med och som
står som ansvarig för hela arrangemanget.

•

Skriv mer om hur ni tänkt er genomförandet,
t ex vakthållning (om det behövs, kolla med
polisen innan).

Uttalande. När ett beslut
skall fattas kan andra
berörda säga vad de
tycker. Vanligtvis är
yttranden skriftliga.
KO M P R O M I S S

När två eller flera personer inte kan komma
överens kan man försöka
komma fram till något
som alla kan enas om. Till
exempel: jag vill ha korv
och du vill ha fisk till
middag. Då kan vi
kompromissa och välja
sallad istället. Eller så tar
vi både och.

•

Skriv vilka bilagor ni skickar med. Ritningen
och kanske en projektbeskrivning och
tidningsartiklar t ex: Hellre för mycket
information än för lite!

•

Skriv hur ni vill få tillståndet; hämta det eller
få det skickat, om ni vill ha ett papper på att
ni ansökt (anmälan), vad ni har betalat och
om det är en offentlig tillställning.

•

Glöm inte att underteckna! (För förening och
företag: ordföranden eller dyl. skriver under.)

Tips
Om ni planerar en utomhusfestival, en
demonstration eller liknande så är det bra att
kontakta Gatubolaget. Tala med dem om vad
det är ni vill göra, var och när. De kanske har
planer för den platsen just då.
Kontakta Trafikkontoret om det ni planerar
kommer att vara utomhus. Även de kan ha
planer för området som kan komma att
påverka tillståndet eller framkomligheten.
Tala med närpolisen så fort ni kan. Det är
viktigt att ha en bra relation till dem. De
kommer i vilket fall som helst att vilja veta
vilka ni är, och vad det är ni vill. Det är bra
för er att de känner till vad som planeras om
något oförutsett skulle hända. Om ni skall ha
vakter så är det bra att be dem ta kontakt
med närpolisen. När ni får tillståndet kommer
närpolisens villkor att stå med.
Skicka in tillståndsansökan i god tid! Lagen
säger att den bör vara inne en vecka innan
tillställningen, men vill man vara säker på att
få tillståndet i tid så skall man definitivt skicka
in den en månad i förväg.
Om polisen anser att de inte kan få in alla
yttranden i tid så kan de säga nej till ansökan.

Varning
Polisen kan komma att be er kompromissa
om t ex platsen om det pågår andra aktiviteter
under samma tid. Detta på grund av att de
kanske anser att de inte kommer att kunna
bibehålla ordningen.
OBS! Om ni vill servera mat så måste ni
söka tillstånd för det. Kontakta kommunens
miljöförvaltning.
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Arrangera mera …

att arrangera en festival, en
fest, spelning eller en demonstration?

HAR NI TÄNKT ER

När man skall arrangera något krävs en hel
del saker. Vad, beror på det ni skall göra. Men
vissa saker är ganska allmängiltiga.
Man behöver oftast viss teknik, lokaler,
personal och kanske vakter.
Teknik kan ni försöka få genom att ett
eller flera företag sponsrar er.
Personalfrågan brukar lösa sig genom att
man ber folk i sin närhet att hjälpa till. Det
gör de ofta gärna och gratis. Tänk på att det
kan vara bra att se till att man har mat och
något att dricka till de som jobbar så att de
inte kollapsar.
Tänk på säkerheten! Och på att söka
tillstånd.
Behöver ni ordningsvakter?
Om ni skall ha ordningsvakter: Fråga
vakterna innan ni anlitar dem om de har
jobbat med ungdomsarrangemang tidigare.
Diskutera tillsammans vilka förhållningssätt
de bör ha.
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Berättelser ur verkligheten

Att tänka på vid arrangemang där
utomstående kommer att vara: Visa besökare
att ni »ser« dem, att ni känner igen dem. Alla
strävar efter att bli sedda, blir vi det mår vi
bra, och en människa som mår bra är oftast
en trygg människa.
Var tydliga med vem som gör vad, vilka
ansvarsområden var och en har. Det skapar
trygghet bland er som skall jobba ihop och
det visar utåt att ni har koll.
Om ni är nöjda med samarbetet med t ex
vakterna så kan ni tänka på att anlita samma
vakter nästa gång. Det är ett plus att vakterna
känner igen folk.
Överdramatisera inte en jobbig situation.
Ha riktlinjer bland er som jobbar där ni
klargör vad man skall göra i olika situationer.
Bifoga gärna dessa riktlinjer när ni söker
tillstånd. Det ser snyggt ut om ni visar att ni
tänkt igenom säkerheten.
Kan man utbilda sig till arrangör?
Ja, det kan man. Det finns flera utbildningar
både i Göteborg och i andra delar av Sverige.
Kontakta t ex Dörröppnarna så talar de
om för er vilka som finns.

Y T T E R L I G A R E H JÄ L P :

www.arrangera.just.nu
L E TA R N I LO K A L ?

Gå in på:
http://malo.nomedia.net
LÄSTIPS

Projekthandboken
Liten lathund i konsten att
planera, genomföra och
utvärdera ett föreningsprojekt.
Ungdomsstyrelsen
tel: 08 -462 53 50
www.ungdomsstyrelsen.se

ARRANGERA

Anordna, planera, ordna
O R D N I N G S VA K T E R

En person som inte är
polis men har rätt att
hjälpa till med att hålla
ordning enligt en lag som
finns för ordningsvakter.
C I V I LU N I F O R M

Arbetskläder som liknar
vanliga kläder.

HÄR

FINN

PÅ FÖLJANDE SIDOR

S HJ
ÄLP
OCH
STÖ
D

hittar ni olika ställen
dit ni kan vända er
för att genomföra
saker, få hjälp och
stöd till det ni vill
göra.
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I Göteborg ...

 kommuner i Sverige.
Här bor   människor och ca   av
dessa är ungdomar i åldrarna ‒ år.

GÖTEBORG ÄR EN AV

Göteborg är uppdelat i  stadsdelar. De har
bl a ansvar för: för- och grundskolorna,
biblioteken, äldrevården och fritidsverksamheten.
Ni kan ringa till stadsdelsförvaltningarna för
att få information om vad som finns i stadsdelen och vart ni kan vända er. Nedan finns
telefonnummer till varje stadsdels växel.

tel:   
Gamlestaden, Utby, Södra Kortedala, Norra
Kortedala

KOR TEDALA

tel:   
Kärra, Rödbo,

KÄRRA - RÖDBO

tel:   
Masthugget, Änggården, Haga, Annedal,
Olivedal

LINNÉSTADEN

tel:   
Sannegården, Brämaregården, Kvillebäcken,
Slättadamm, Kärrdalen

LUNDBY

tel:   
Hammarkullen, Hjällbo, Eriksbo, Agnesberg,
Linnarhult, Gunnilse, Bergum

LÄRJEDALEN

tel:   
Askim, Hovås, Billdal

MAJORNA

tel:   
Backa, Skogome, Brunnsbo, Skälltorp

STYRSÖ

tel:   
Västra Bergsjön, Östra Bergsjön

TORSLANDA

ASKIM

BACKA

BERGSJÖN

tel:   
Norra Biskopsgården, Södra Biskopsgården,
Jättesten, Svartedalen, Länsmansgården

BISKOPSGÅRDEN

tel:   
Guldheden, Heden, Johanneberg, Krokslätt,
Landala, Stampen, Vasastaden, Lorensberg,
Inom Vallgraven

CENTRUM

tel:   
Järnbrott, Tofta, Ruddalen, Frölunda Torg

FRÖLUNDA

tel:   
Lövgärdet, Rannebergen, Gårdstensbergen,
Angereds Centrum

GUNNARED

tel:   
Härlanda, Kålltorp, Torpa, Björkekärr

HÄRLANDA

tel:   
Kaverös, Flatås, Högsbohöjd, Högsbotorp,
Högsbo

HÖGSBO
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Kungsladugård, Sanna, Majorna, Stigberget
tel:   
Styrsö
tel:   
Hjuvik, Nolered, Björlanda, Arendal
tel:   
Tuve, Säve

TUVE - SÄVE

tel:   
Bratthammar, Guldringen, Skattegården,
Ängås, Önnered, Grevegården, Näset,
Kannebäck

TYNNERED

tel:   
Fiskebäck, Långedrag, Hagen, Grimmered

ÄLVSBORG

tel:   
Olskroken, Redbergslid, Bagaregården,
Kallebäck, Skår, Överås, Kärralund, Lunden

ÖRGRYTE

L Ä S M E R PÅ

Göteborgs stads hemsida
www.goteborg.se

IOFF

När ni talar med en växel

Fältassistenter

En växel fungerar som en sambandscentral.
Där finns information om alla som arbetar i
stadsdelsförvaltningen. Ofta har de också koll
på var folk är någonstans och när de kommer
tillbaka.
Skriv ner frågorna innan ni ringer. Då
glömmer ni inte av er.

Tel: 031 - 61 18 00
www.ioff.goteborg.se

•

Vet ni namnet på den ni söker kopplas ni
fram direkt. Be om direktnumret så behöver
ni inte gå genom växeln nästa gång.

•

Vet ni inte namnet på den ni ska prata med –
beskriv ärendet för växeltelefonisten. De
hänvisar er vidare.
Exempel: Om ni vill komma i kontakt med en
fritidsgård där ni bor så frågar ni efter den.
Det kanske finns fler än en. Be då att få alla
numren och ring runt själv.
Om ni vill veta om det finns fältassistenter
eller liknande frågar ni om det.
Om ni är osäkra på om det är en fritidsledare, en fältassistent eller någon annan ni
vill prata med så be att få tala med någon som
arbetar med ungdomsfrågor i stadsdelen.
Stå på er! Fråga och förklara igen om den ni
pratar med i växeln inte förstår vad det är ni
är ute efter. Kom ihåg att alla som arbetar
betalar skatt till kommunen och att dessa
pengar bl a går till att betala för den service vi
alla är berättigade till.

I nästan alla stadsdelar i Göteborg finns det
fältassistenter. Deras arbete bygger på frivillig
kontakt, förtroende och respekt för er
integritet.
En viktig uppgift för fältassistenter är att
hjälpa er om ni är oroliga för att en kompis
har det jobbigt eller om ni är rädda för att
råka illa ut själva. Man kan prata med dem
om allt, även om projektidéer.
Om ni vill komma i kontakt med en fältassistent ring stadsdelen där ni bor och be att
få tala med någon som jobbar med
ungdomar.

Idrotts- och föreningsförvaltningen (IoFF)
De hjälper Göteborgs föreningar genom att
bl a ge bidrag. Ett annat uppdrag är att säkra
ledarförsörjningen hos föreningslivet.
Ekonomiskt bidrag kan ges till:
•

Föreningar som arbetar med barn,
ungdomar, handikappade, invandrare och
pensionärer.

•

Föreningar där medlemmarna har godkänt
stadgarna, där man har en ansvarig styrelse
och revisorer. (Det kan finnas undantag.)

•

De föreningar som får stöd ska fungera
demokratiskt och skall kunna tala öppet för
demokratin som samhällssystem.

•

Föreningar som har stadgar där det står att
alla kommunens medborgare har rätt att bli
medlemmar. (Det kan finnas undantag.)

Fritidsgårdar
Varje stadsdel har fritidsgårdar. På fritidsgården kan man få hjälp med mycket.
Fritidsledarna har erfarenhet och
kunskap. De finns för att stötta ungdomar
och hjälpa er vidare med idéer.
Var din närmaste fritidsgård ligger vet
Dörröppnarna, se också Göteborgs stads
hemsida eller ring växeln i den stadsdel där
du bor.

Om föreningen uppmuntrar till och har en
öppet positiv attityd till tobak, alkohol, eller
andra droger eller om den diskriminerar p g a
ras, kön, religion, nationallitet mm, får den
inget stöd.
IoFF har dessutom hand om kommunens
idrotts- och motionsanläggningar, idrottsområden och Lundbybadet. De hyr ut lokaler
och har hand om Fritidsvaneundersökningen.
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Ungdomsteamet
Ungdomsteamet på IoFF arbetar bl a med
prova-på-verksamhet, ungdomsarrangemang
och ger stöd åt »nya« sporter och aktiviteter
för unga.
De har samarbete med många andra som
arbetar med ungdomar i Göteborg.
Kontakta dem och berätta vad det är ni
vill göra.

Ungdomsnätverket

LU N D B Y

Nätverket är till för företrädare som arbetar i
organisationer med inriktning på ungdomar
och unga vuxna. Det är till för att bl a driva
opinionsfrågor, följa ungdomspolitiken
nationellt och internationellt, ge råd och stöd
och att vara ett diskussionsforum.
Nätverket stöds av Göteborgs Frivillig
Center. Kontakta dem för mer information
(se ovan).

Lundby

Tel: 031 - 366 70 00
www.lundby.goteborg.se
GFC

Tel: 031 - 1313 96
www.gfc.se
PA N N H U S E T

Tel: 031 - 54 52 62
info@pannhuset.se
www.pannhuset.com

SAMVERKA

Stadsdelen Lundby har ansvaret att fördela
bidrag till frivilliga organisationer inom det
sociala området för hela Göteborg. Exempel
på föreningar som Lundby hjälper är
(år ):
Enastående Föräldrar
Frälsningsarméns Kolloverksamhet
Irakiska Kulturhuset
Kvinno- och tjejjouren ADA
LIFE
Ung i Centrum
Phantasia Kultur och Media
Chile Lindo Kulturförening
BRIS region Väst
GFC
Ungdomsföreningen Unplugged
FriZonen
+ över  andra organisationer

exempel på föreningar som
vänder sig till ungdomar från hela Göteborg
och som ingår i Ungdomsnätverket:

HÄR ÄR NÅGRA

Det gör man när man
tillsammans med andra
arbetar för att uppnå ett
gemensamt mål.

Pannhuset
Pannhuset är ett kultur- och idécentrum för
unga. Pannhuset kan ordna utbildning eller
praktik inom kommunikation och media,
möbelsnickeri och textil, musik, processledning, bild och form och frivilligarbete för
den som vill hjälpa sina medmänniskor.

Göteborgs Frivillig Center (GFC)
Om man är en ideell förening kan man bli
medlem i GFC. Det är en organisation som
stöder och stimulerar medlemsföreningarnas
arbete, utvecklar det frivilliga sociala arbetet
och som informerar om vad föreningarna kan
göra för samhället.
Medlemmar erbjuds bl a:
En mötesplats för samverkan och
erfarenhetsutbyte med andra föreningar
Stöd till den egna föreningens utveckling.
Information och hjälp när man skall söka
om bidrag.
Föreningsförsäkring.
Möjlighet att sända egna program på
Öppna Kanalen.
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Fritidsvaneundersökningen
Fritidsvaneundersökningen är den
största undersökningen av barns och
ungdomars fritidsvanor i en och samma
kommun. Den genomförs var tredje år av
Idrotts- och föreningsförvaltningen i
Göteborg tillsammans med samtliga
stadsdelsförvaltningar. Alla Göteborgsungdomar i årskurserna 4 – 9 ges
möjlighet att svara på frågor om vad de
gör, och vad de vill göra, på sin fritid.
Hela undersökningen finns på internet.
Resultatet av undersökningen är en
fantastisk källa att ösa ur – här finns svar
på en mängd frågor och underlag för
diskussioner och beslut. Man kan snabbt

se var det finns många som är intresserade av just den idrott eller kulturverksamhet man vill arrangera.
Vad är ungdomar intresserade av som de
sällan eller aldrig sysslar med? Vad vill
flickorna i Kortedala göra på sin fritid?
Hur många pojkar i mellanstadiet i Backa
vill spela basket på sin fritid? Hur många
i årskurs 8 vill starta ett band?
Dessa frågor, och fler därtill, har
Fritidsvaneundersökningen svaret på.
Tel: 031 - 61 18 00
www.frivan.goteborg.se

U N P LU G G E D

Tel: 031- 15 67 30
info@unplugproject.com
FRIZONEN

Tel: 031 - 24 43 77
Jourtelefon:
031- 24 48 22
tisd – torsd kl. 16 – 21
DÖRRÖPPNARNA

Tel: 031 - 365 73 96
www.meeths.se
G E C KO

Tel: 031 - 365 74 75 /
365 74 76
www.gecko.nu

KO N S U L E N T

En person som ger råd
och upplysningar.

Ungdomsföreningen Unplugged
UnPlugged jobbar mot bl a missbruk, rasism,
segregation och HIV/Aids.
Deras målgrupp är unga och vuxna. De är
ute i skolor, hos andra föreningar och på
fritidsgårdar där de informerar och håller i
workshops och studiecirklar. De har aktiviteter som målning, sång, dans, idrott och
matlagning.
FriZonen
Frizonen är en mötesplats för tjejer mellan
 ‒  år, en träffpunkt och en telefonjour.
Här får man vara anonym. Det finns alltid
någon att prata med. De ordnar bl a
tjejgrupper, kurser, temakvällar och läger.

Stadsdelsförvaltningar
De har ofta föreningskonsulenter som har i
uppgift att stötta de föreningar som finns i
stadsdelen.
Ring er stadsdel eller till Dörröppnarna
för att ta reda på vad som gäller i er stadsdel.

Dörröppnarna
Att hitta rätt i den djungel av personer och
organisationer som finns i Göteborg är inte
lätt för någon. Därför finns Dörröppnarna.
De lotsar ungdomar, de vill förverkliga
idéer och drömmar och hjälper till med att
öppna kommunens resurser för unga.
De kallar det för »Byråkratilots«!
Vänd er till Dörröppnarna för att få hjälp
med era idéer och att formulera dem, ta reda
på vilka bidrag ni kan söka och hur man
skriver ansökningar. De kan hjälpa er att leta
efter lokaler och annat som ni kan behöva.
Ni kan kontakta Dörröppnarna och fråga
om nästan allt. Det de inte kan och vet själva
hjälper de er att ta reda på.
Dörröppnarna finns på Meeths Unga
Salonger och där finns bl a telefon, fax,
datorer, kopiator och mycket mer.

Gecko.nu
Göteborgs ungdomars egen portal på nätet.
»Gecko – Rak upplysning varvat med fördjupande reportage, debattforum, länkbibliotek
och information om aktuella händelser och
arrangemang. Gecko vill inspirera och
engagera. Åldern är ju bara ett årtal men i det
här fallet så känns det inte helt oviktigt att
redaktionen faktiskt är rätt ung. Medelåldern
ligger på …«
»… Vi skriver om det som är angeläget för
oss. Alltid. Och ofta om sånt som inte
uppmärksammas någon annanstans. Framförallt vill vi vara en mötesplats för kreativitet,
samtal och debatt. Skapa dialog. Din medverkan är Geckos nav.«
Gecko är en bra infosajt. Använd den för
att nå ut.

Ungdomssatsningen
Ungdomsinflytande är det centrala!
Ni skapar innehållet genom era idéer och ert
engagemang.
Ungdomssatsningen består av både platser
och människor dit ni kan vända er för att få
utöva era intressen och få utlopp för era idéer.
Deras utrymmen och aktiviteter är inte låsta
till specifika saker. Ingenting är ointressant,
det mesta är möjligt.
På nästa sida följer en överblick över
Ungdomssatsningen. Hittar ni inte just det ni
vill göra så kan ni kontakta dem ändå och
fråga om det.
Föreslå nya, djärva och roliga projekt och
arrangemang. Starta egna arbetsgrupper och
samarbeta med andra.
Utan ungdomar, era idéer och er vilja
finns det ingen Ungdomssatsning.
Det är också helt ok att bara dyka upp,
kanske blir ni inspirerade att göra något ni
aldrig tänkt på förut.
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som är  ‒  år
göra saker, du får hjälp att
förverkliga idéer och att
genomföra projekt.

Ungdomssatsningen

HÄR KAN DU
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Ungdomssatsningen Väster

Futurama

www.zappa.nu
031-366 26 92/93

www.centrumgbg.se
031-365 90 03

Arrangemang
(discon, festivaler…)

x

x

Basket

x

x

Böcker/fanzines

x

Café

x

Dansgrupper

x

x

Data/IT/LAN

x

x

Film/Video produktion

x

x

Film/Video rum

x

x

Handledning

x

x

Hjälp att söka jobb
Klättervägg
Bildateljé

x

Konstutställningar

x

x

Musikstudio

x

x

Möteslokaler

x

x

Poesi

x

Projektstöd och hjälp

x

x

Replokaler

x

x

Scen

x

x

Skate- och Inlineramper

x

Motorverkstad

Radiostudio

Snickeriverkstad
Teaterproduktion

x

Textilverkstad
Tidningsredaktion
Tjejverksamhet

x

TVstudio
Utbildning (workshops)

x

x

Öppenscen

x

x

Biljard
Matlagning
Keramik
Rollspel

x

Demotek

x

Prova-på-verksamhet

x

x

Kastell

Meeths

Fängelset

Radar 72

KulturATOM

Teen Dream

www.centrumgbg.se
031-365 83 80

www.centrumgbg.se
031-365 74 01

www.centrumgbg.se
031-365 50 93

www.radar72.nu
031-365 34 91

www.kulturatom.nu
031-365 16 77

www.teendream.se
031-366 90 61/65
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Ännu mer…
Kunskapskällar’n
Göteborgs stads informationscentrum för
alkohol- och narkotikafrågor.

Studieförbund
Annordnar studiecirklar och kurser.
Man kan också göra egna studiecirklar. En
studiecirkel kan användas som bas för att
utveckla ett projekt. Dessutom arrangerar
studieförbunden kulturevenemang, och kan
vara samarbetspartners då ni själva vill
arrangera saker.
tel:  -   
www.gbg.abf.se

ABF

STUDIEFRÄMJANDET

tel: -   

www.sfr.se/gbg
tel: -   
www.folkuniversitetet.se

FOLKUNIVERSITETET

tel: -   
www.medborgarskolan.se

MEDBORGARSKOLAN

tel: -   
www.nbv.se

NBV

tel: -   
www.sensus.se/gbg

SENSUS

Museer
Världskulturmuseet är en mötesplats som
verkar för att vi ska bli bekanta med och
känna gemenskap med andra kulturer i ett
internationellt nutida perspektiv.
Museet vill ha ungdomsarrangemang och
är intresserade av samarbeten med
ungdomar.
Även Göteborgs andra museer har
verksamheter för ungdomar.
För att ta reda på vilka museer som gör
vad, surfa in på Kulturnätet.

Medborgarkontor, hälsodiskar,
informationsdiskar, idépunkter

Bibliotek
Det finns mer än böcker på bibliotek. Här
arrangerar man saker för unga och personalen
är öppen för förslag och idéer. Stadsbiblioteket har t ex en utställningshall, hörsal med
scen, poesihörna och café. De anordnar
föreläsningar för ungdomar inom olika
ämnen som manga, poesi, musik, fotografi,
globalisering och genusperspektiv. De har
också arrangerat studiecirklar i t ex poesi,
serieteckning samt läsecirklar.
Till poesihörnan kommer olika författare,
poeter och andra för att presentera sina alster.
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Varje höst anordnas Unga Kontraster där
unga kan ställa ut allt möjligt, teater, dans,
film etc. Ca  ungdomar deltar varje år.
Det finns ett nätverk bland de som arbetar
med ungdomar i biblioteksvärlden.
Stadsbiblioteket välkomnar samarbeten
med ungdomar och ungdomsverksamheter.
Det finns bibliotek i de flesta stadsdelar i
Göteborg. Ring stadsdelsförvaltningen och
fråga. Eller gå in på Göteborgstads kultursida
på nätet.
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Där finns en mängd information om
stadsdelsförvaltningar och om kommunen.
De kan heta olika saker i olika stadsdelar.
Man vända sig hit för att få hjälp med det
mesta t ex att fylla i blanketter, ta reda på vad
som är på gång i stadsdelen, köpa olika
sorters färdbevis, söka bidrag och att hitta rätt
personer att tala med. Ring er stadsdel och
fråga.

KUNSKAPSKÄLLAR´N

Tel: 031 - 61 28 00
www.kunskapskallarn.
goteborg.se
S TA D S B I B L I OT E K E T

Tel: 031 - 61 65 00
www.stadsbiblioteket.
goteborg.se
GÖTEBORGS KULTURSIDA

www.kulturnat.
goteborg.se
VÄ R L D S K U LT U R M U S E E T

Tel: 031 - 63 27 30
www.varldskulturmuseet.se

Öppna Kanalen
Alla har rätt att säga sin mening. Även i TV.
Du och dina kompisar kan producera och sända
ert eget tv-program!
Öppna Kanalen har rätt att sända
program, och ansvarar för att så många som
möjligt i Göteborg får den möjligheten.

Hyresgästföreningen

ÖPPNA KANALEN

Tel: 031 - 24 30 80
www.openchannel.se/
goteborg
HYRESGÄSTFÖRENINGEN

031 - 704 50 00
www.hyresgastforeningen.
se

Deras huvudsakliga roll är att jobba för att
hyresgäster ska ha det bra och inte betala för
höga hyror. De jobbar också med projekt där
ungdomar är med och gör saker, och där man
vill förändra bostadsområden.
Kanske de har lokaler ni kan använda,
eller tips om andra som kan hjälpa till.

B L Å S TÄ L L E T I
ANGERED

031 - 365 17 00
www.blastallet.goteborg.se

tel:  -   
www.kdu.se
LIBERALA UNGDOMSFÖRBUNDET VÄST

tel:  -   
www.luf.se
MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET I GÖTEBORG

tel:  -   
www.gbg.muf.se
SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA UNGDOMSFÖRBUND

tel:  -    ⁄
www.goteborg.ssu.se
UNG VÄNSTER GÖTEBORG OCH BOHUSLÄN

tel:  -   
www.ungvanster.se/gbg

Kulturhus
Det finns så kallade kulturhus i bl a Västra
Frölunda och i Angered. Bra ställen att
kontakta för samarbete och hjälp.

F R Ö LU N DA K U LT U R H U S

031 - 366 27 20
www.frolundakulturhus.goteborg.se

KRISTDEMOKRATISKA UNGDOMSFÖRBUNDET

Elevråd
Vill ni göra något på skolan eller känner att ni
vill förändra saker och ting där?
Elevråd finns på nästan alla skolor.
I elevrådet driver eleverna frågor som de
själva tycker är viktiga och som har med
skolan att göra. Vissa elevråd deltar när lärare
ska anställas.

Politiska ungdomsorganisationer

Ungdomsråd
Är ni less på hur det ser ut i er stadsdel? Vill
ni tala om för de som bestämmer vad ni
tycker att man skall göra åt det?
Ungdomsråd är ett sätt att ge unga
möjligheter att påverka samhällsutvecklingen i
de områden där de bor. Genom att se till att
unga och politiker får en möjlighet att prata
med varandra kan ungdomsråden hjälpa till
med att lyfta ungas perspektiv på
samhällsfrågor.
Ta reda på om det finns ett ungdomsråd i
er stadsdel.

Det finns många olika organisationer man
kan engagera sig i.
Ta reda på vilken/vilka som passar just er
genom att ta del av olika partiförklaringar och
manifest. Bästa sättet att hitta dessa är att
söka på nätet.
Här följer ett urval av ungdomspolitiska
organisationer:
CENTERNS UNGDOMSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALAND

tel:  -   
www.cuf.se
tel:  -   
www.gronungdom.se

GRÖN UNGDOM
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i Västra Götalandsregionen …

Västra Götalandsregionen
som består av  kommuner.

GÖTEBORG LIGGER I

Kultursekretariatet
De arbetar mycket med barn- och ungdomskultur i Västra Götalandsregionen.
På kultursekretariatet kan man rådgöra
och söka bidrag.

KulturUngdom
KulturUngdom är en organisation med  
medlemmar som skall stödja, stärka och
inspirera unga musik- och arrangörsföreningar och grupper i alla Västra
Götalands  kommuner. De vänder sig mest
till de som är mellan  och  år.
Man kan gratis bli medlem i KulturUngdom.

Är man medlem kan man få hjälp med
bl a att fixa speltillfällen, hyra PA billigt,
samarbeten med andra, arrangörskurser och
andra utbildningar, »byråkratilots« och ibland
även ekonomiskt stöd.
Här finns också regionens ungdomskonsulenter. Förutom att ungdomskonsulenterna arbetar med idé- och byråkratilots så är detta den person man bäst
kontaktar för att få information om UKM
(se nedan).

VÄ S T R A G ÖTA L A N D S REGIONEN

www.vgregion.se
K U LT U R S E K R E TA R I A T E T
VÄ S T R A G ÖTA L A N D S REGIONEN

Tel: 0522 - 67 08 00
K U LT U R U N G D O M

Tel: 0322 - 66 51 60
www.kulturungdom.se

LÄSTIPS

Utbudskatalogen
Är ett utmärkt verktyg för
att ta reda på vad som
finns, vad man kan göra
och vart man kan hitta bra
personer att liera sig med
i Västra Götalandsregionen.
Ladda ner den från
regionens hemsida.
Använd sidans sökfunktion för att hitta fram till
»Utbudskatalogen«.

UKM – Ung Kultur Möts
Så här skriver
KulturUngdom om UKM:
»UKM är en öppen scen och galleri
för dig mellan 13 och 20 år som
sysslar med exempelvis: dans, musik,
grafitti, design, måleri, skulptur, film,
teater, poesi, litteratur, cirkus, foto,
akrobatik ... det vill säga ALLT som
man kan visa upp på en scen eller i
ett galleri. UKM är en mötesplats av
unga med unga.«
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UKM x 3
1. UKM-Lokalfestival
arrangeras av någon/några i din
kommun.
2. UKM-Regionfestival
arrangeras av KulturUngdom i
samarbete med en värdkommun. Det
är en skön festival i flera dagar med
övernattning, jam, workshops och
uppträdande/utställningar med de
absolut bästa tekniska förutsättningarna. En urvalsgrupp utser de
inslag som kommer att erbjudas
plats i region- och riksfestivalen.

3. UKM-Riksfestival
arrangeras av ett län/region i samarbete med UKM-Sverige. Rixfestivalen är en festival i flera dagar med
folk från hela Sverige med uppträdande från deltagare och kändisar,
club och jam, workshops och
seminarier.
www.ukm.se
Vill ni vara med?
Kontakta KulturUngdom för att ta
reda på vem som håller i UKM i
Göteborg.

I Sverige …

UNGDOMSSTYRELSEN

Tel: 08 - 462 53 50
www.ungdomsstyrelsen.se
KO N TA K T N Ä T E T

Tel: 0660 - 191 11
www.kontaktnatet.nu

SVERIGE HAR 9 MILJONER

invånare varav  miljon

är ungdomar.
Tänk vad många möjligheter det ger…
På samma sätt som det i Göteborg finns
organisationer och människor som har i
uppgift att stötta och hjälpa, finns det
organisationer på nationell nivå som har
liknande uppdrag.
Här följer ett axplock av dessa organisationer:

Ungdomsstyrelsen
Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet.
De fördelar bidrag och arbetar med
metodutveckling inom ungas fritid och
föreningsliv och med internationellt
ungdomsutbyte.
De arbetar också med utveckling och
uppföljning av kommunal och nationell
ungdomspolitik.
Främst vänder sig ungdomsstyrelsen till
beslutsfattare, föreningsledare, ungdomsorganisationer och ungdomar.
Man kan kontakta dem och söka bidrag.
Förklara vad det är ni gör eller vill göra, så
hjälper de er.
Ungdomsstyrelsens bok- och tidskriftslista
rekommenderas. Ni kan beställa material som
handlar om jämställdhet, hur man genomför
projekt och hur kommunen bör arbeta med
ungdomspolitik.
Se hemsidan. Den kan se svår ut, men
strunta i det och leta er igenom den.

Kontaktnätet
Kontaktnätet är en riksorganisation för ideella
föreningar inom musik och kultur.
Att vara medlem i Kontaktnätet innebär
att man kan få hjälp med bl a gemenskap och
erfarenhetsutbyte, utbildning, turnésamarbete, STIM-avtal, rådgivning och bidrag
osv.
Behöver ni hjälp och utbildning inom ett
visst område? Då kan Kontaktnätets Resursbank vara något. Via den kan ni hitta personer
som kan saker som marknadsföring, hur man
arrangerar, hur man driver en förening mm.
Agenter!
Kontaktnätets har rådgivare som kallas
agenter. De finns över hela landet, och
kommer gärna till er. Agenterna kan ge tips,
råd och konkreta lösningar.
Ring till Kontaktnätet och boka er en
Agent eller fråga om Resursbanken.
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Musik- och Kulturföreningarnas
Samarbetsorganisation (MOKS)
MOKS är en riksorganisation där medlemmarna hjälper varandra att samarbeta och att
bäst använda sina erfarenheter, resurser och
idéer.
Som medlem i MOKS kan man bl a boka
artister till ett billigare pris, söka projektbidrag och hyra cirkustält.

Landsrådet för Sveriges
Ungdomsorganisationer (LSU)
Denna paraplyorganisation har andra svenska
ungdomsorganisationer som medlemmar.
Här hittar man bl a Svenska Scoutförbundet, Sverok (Sveriges roll- och
konfliktspelsorganisation), politiska
ungdomsförbund och religiösa organisationer.
LSU arbetar för att stötta och underlätta
för medlemsorganisationerna.
»Vi är och vill vara en kreativ mötesplats
där nya tankar och idéer växer fram.«
De arbetar med kommunikation,
utbildning och ledarskap, mångfald och
internationella frågor.
LSU:s vision: Vi vill ha ett samhälle där
ungas potential, kreativitet och kraft tas tillvara
som den enorma resurs den är.Vi jobbar för ett
samhälle där unga tror och vet att deras
engagemang kan förändra och förbättra.
Vi tror på en värld där unga är en central del
av demokratin, lokalt, nationellt, i Europa
och globalt. LSU:s vision är ett samhälle
där unga oavsett bakgrund har ett stort
och reellt inflytande över sina liv och
känner sig självständiga.
Vill ni veta mer om vad andra ungdomar och
föreningar vill och gör så är LSU en bra
kontakt. Deras hemsida är ett bra verktyg.
Missa inte materiallistan!
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Folkets Hus och Parker
Bra kultur- och samlingslokaler som är öppna
för alla är ett av Riksorganisationen Folkets
Hus och Parkers mål.
De vill vara en idé-, kunskaps-, branschsamt kulturorganisation som stödjer och
stimulerar föreningarnas verksamhet. De vill
också vill stärka medlemmarna i deras
arrangörskap.
De sysslar med bl a festivaler, Folkets Bio,
artist- och nöjesbokningar, utbildningar och
projekt.

MOKS

Tel: 0451 - 10 100
www.moks.se
LSU

Tel: 08 - 440 86 70
www.lsu.se
FOLKETS HUS
O C H PA R K E R

Tel: 08 - 452 25 00
www.fhr.se
K U LT U R F Ö R Ö K A R N A

www.fatta.nu
RF

Kulturförökarna
Förorterna är nya samhällen. Kulturförökarnas vision är att de unga i förorterna ska ha
de bästa förutsättningarna för kultur och
utveckling.
Kulturförökarna anordnar bl a kulturstafetten »Förortståget«, de etablerar nätverk
och förmedlar stöd mm.

Riksidrottsförbundet (RF)
Detta är en riksorganisation för Sveriges
idrottsföreningar. De fördelar bidrag, utbildar
ledare och förvaltar sportanläggningar. De
har även hand om Handslaget.
Handslaget är en statlig satsning som RF
har i uppgift att genomföra.
De har fått pengar av staten för att bl a
stötta och uppmuntra idrottsföreningar och
förbund att öppna dörrarna för fler personer,
satsa mer på flickors idrottande, delta i
kampen mot droger och intensifiera
samarbetet med skolorna.
De skall se till att det blir lättare för flickor
att utöva idrott på det sätt de själva önskar.
Idrottsföreningar skall uppmuntras att i nära
samarbete med skolorna utveckla metoder
som lockar alla elever till fysisk aktivitet i
olika former.
RF är en stor och stark organisation som
det kan vara bra att kontakta om man vill veta
mer om idrott och föreningsliv.

Tel: 08 - 699 60 00
www.rf.se
FLER LÄNKTIPS

www.buffert.se
www.peacequest.se
www.rkuf.se
www.svea.org
www.fritidsforum.se
www.respekt.org
www.manskligarattigheter.gov.se
www.unicef.se

Göteborg i EU … Världen

CIU

Tel: 08 - 440 87 80
www.ciu.org
I N F O P O I N T E U R O PA

Tel: 031 - 701 88 20
www.go-infopointeuropa.
com
KO O P E R A T I V KO N S U LT

Tel: 031 - 744 01 60
www.kooperativkonsult.se
EUROPEISKA
U N G D O M S P O R TA L E N

www.europa.eu.int/youth
/index_sv.html
IAL

www.algonet.se/~ial/
T H E E U R O P E A N YO U T H
FORUM

www.youthforum.org

KO O P E R A T I V

En förening som arbetar
för gemensamma ekonomiska, sociala eller kulturella mål i demokratisk
anda.
VO LO N TÄ R

Är man när man arbetar
frivilligt utan att få betalt
för det.
VO LO N TÄ R L Ä G E R

Till ett volontärläger
kommer människor från
olika länder för att leva
och arbeta tillsammans i
två till tre veckor. Man
arbetar med t ex reparationer, ogräsrensning,
matlagning etc.

det också stöd, idéer och pengar
att hämta. Man kan som ungdom i Sverige
resa ut i Europa och resten av världen som
volontär eller för att arbeta.
Det finns personer som är experter på hur
man gör för att använda sig av EU.
Ring Ungdomsstyrelsen (se sid ) och be
att få tala med personen som jobbar med
EU- och internationella frågor.

INOM EU FINNS

CIU
Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte,
CIU, är en ideell förening som arbetar med
att ge inspiration, hjälp, tips och råd till unga
som vill studera eller arbeta utomlands.

Infopoint Europa
Ett europeiskt nätverk. På Info Point Europa
Västsverige kan du bl a få personlig hjälp att
söka EU-information, hämta gratis informationsbroschyrer och surfa på sökdatorer bland
EU-länkar.
De kan också hjälpa till med föreläsningar
om EU och de håller seminarier och debatter
om aktuella EU-frågor.

Kooperativ Konsult
Ger bl a kostnadsfria råd till grupper som vill
starta företag/verksamhet tillsammans. De
erbjuder utbildning och arbetar som
konsulter i andras EU-projekt.
De har stor kunskap om hur man kan
söka bidrag från EU.

Europeiska Ungdomsportalen
Den här portalen är bra om ni vill studera,
resa eller jobba utomlands. Här finns
information om möjligheter och aktiviteter i
Europa, nyheter och diskussionsforum.

Internationella Arbetslag (IAL)
IAL är en fredsförening. De arrangerar
internationella volontärläger i Sverige och
förmedlar svenska volontärer till läger
utomlands. IAL arrangerar volontärläger på
teman som: flyktingar, integration, miljö,
biodynamisk odling, esperantofestival,
kultur etc.

The European Youth Forum
The European Youth Forum är en internationell organisation som är bildad av
nationella ungdomsråd och internationella
icke statliga ungdomsorganisationer för att
representera unga människors intressen
över hela Europa.
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Till sist
Våga vara nyfiken!
Våga testa!
Våga ta risker!
Visa andra att det är ok.
Gå inte på det när någon säger »drömma kan man
ju alltid, men det finns faktiskt en verklighet också«.
Vad är det som säger att drömmar inte kan bli
verklighet?

Tack!
Tryggare och Mänskligare Göteborg vill tacka alla
de aktörer som har hjälpt till och kommit med idéer
under arbetet med denna skrift.
Vi tackar också för att ni vill hjälpa till
att sprida detta.
MATERIALET
K A N B E S TÄ L L A S

via Tryggare och Mänskligare
Göteborg
Tel: 031 - 61 10 00
För mer information:
www.tryggaremanskligare.
goteborg.se

42

Egna anteckningar …
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»…och en trollkarl flög ut i en blå eld
genom fönstret och kom aldrig mer
tillbaka, och det var klubbmästerskap,
trolleriassistenter, knepiga trollkarlar,
snälla trollkarlar, elaka trollkarlar och
trötta trollkarlar, alla trollkarlar och
min värsta tricktävling och det tog
aldrig slut på alla idéer som vår
klubbledning och vi mötesdeltagare
röstade fram. Man fick rösta...«
Ur Carl-Einar Häckners förord

www.tryggaremanskligare.goteborg.se

