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Dialogmöten med föreningslivet
I dokumentet återfinns anteckningar från de dialogmöten som vi för med föreningar
inom ramen för projektet med att ta fram en lokal överenskommelse om ökad
samverkan mellan Helsingborgs stad och föreningslivet.
Anteckningarna delger vilka föreningar och politiker som deltagit vid respektive möte.
Gällande föreningslivet står namnet på den förening som de primärt sagt sig
representera vid dialogmötet, men en andel av deltagarna har uppgett att de är
medlemmar i ytterligare ett antal föreningar. Anteckningarna visar även på de svar
som framkommit vid de samtal som skett mellan föreningarna under cafésamtalets
tre frågerundor. Frågorna som avhandlas är i tur och ordning:


Vilka behov har föreningar för att fungera väl och utvecklas i Helsingborg?



Vad i samverkan mellan föreningar och staden fungerar bra idag?



Vad vill vi tillsammans utveckla och stärka för att skapa ett bättre
Helsingborg?

Vid de fyra sista mötena gavs mötesdeltagarna möjlighet att under en ”vernissage”
markera förslag som de tyckte var extra angelägna att ta med i den fortsatta
processen. Antalet röster på redovisas inom parentes.
Avslutningsvis för varje möte finns ett antal reflektioner som deltagare lyfte i den
avslutande rundan där intryck från mötet skulle förmedlas.
Mötesledare den 11 februari var Maria Lagneby från Nätverket - Idéburen sektor
Skåne. Vid de resterande mötena leddes cafésamtalet av Daniel Grönberg,
verksamhetsledare för Överenskommelsen nationellt.

Cecilia Elmberg, avdelningen för administration och juridik
Erik Larsson, avdelningen för service och it

Rådhuset ∙ Postadress 251 89 Helsingborg ∙ Växel 042-10 50 00 ∙ kontaktcenter@helsingborg.se

helsingborg.se
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Dialogmöte 1: 11 februari 17:30 – 21:00
Deltagande föreningar


Föreningen Sundskanalen (2 pers)



Helsingborgs allmänna schackklubb (2 pers)



Helltown Hellcats Roller Derby (2 pers)



Helsingborgs kvinnojour (2 pers)



Helsingborgs motorcrossklubb (2 pers)



Helsingborgs scenkonstforum



Helsingborgs skid- och orienteringsklubb (2 pers)



HISO (2 pers)



Kullavägens bollklubb (2 pers)



Kulturföreningen Gryning (2 pers)



Rydebäcks IF



Råå IF (2 pers)



Skånes föreningar



SPF Seniorerna



SPF Sydöstra



Värmestugan (2 pers)

Deltagande från politiska partier


Centerpariet – Ian Karlemark



Liberalerna – Carina Sällberg



Miljöpartiet – Linda Falkvall



Moderaterna – Eleonora Johansson



Socialdemokraterna – Ola Möller



Sverigedemokraterna – Alexander Aardgaard



Vänsterpartiet – Mounir Mansour

Vilka behov har föreningar för att fungera väl och utvecklas i
Helsingborg?
Från post-its:
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Anställda



Publicitet



Tydliga kommunikationskanaler



Kommunen måste lyssna



Tydliga kontaktvägar in till Helsingborgs stad



Ledare och volontärer



Drivande personer



Proaktivitet från staden mot föreningarna



Utbildning i hur man driver en förening



Kunskap



Föreningsservice – bokföringstjänst, hjälp med hemsidor mm



Administrativ hjälp



Stöd med att hitta sponsorer



Pengar x2



Lokaler/Utrymme x2



Plats för verksamhet



Samordnare för gemensamt utnyttjande av lokalerna

Från blädderblock:


Struktur



Tydlighet



Utbildning på styrelseuppdrag; vad innebär det att vara ordförande, kassör
etc.? Vilket ansvar är det?



Föreningssamordnare



Medlemsadministrativ hjälp



Hyrpris för lokaler



Gemsamutnyttjande, utnyttja varandras lokaler



För höga kostnader



Ideella krafter
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Ekonomisk kunskap



Ändamålsenliga lokaler



Samordning av samarbete



Kunskapshjälp och utbildning. Värdegrund.



Information till nyanlända i Sverige om föreningar



Bevara Pålsjöskog



Elbelysta motionsspår



Lägenheter till kvinnojouren



Fokus på folk över 25



Medlemmar



Kontaktpersoner



Kontinuitet/Långsiktighet



Aktiva medlemmar



Behålla tränare



Verksamhetsstöd

Vad i samverkan mellan föreningar och staden fungerar bra
idag?
Från post-its:


Kommunikation



Bra samverkan gällande en bra och öppen dialog



En vilja att utveckla föreningslivet (finns mer på lappen, svårtydd)



Bra fördelning av grönytor



Regelverket fungerar



Samma villkor



Information om bidragssökande



Behov av en väg in



Vi har ingen samverkan med kommunen och kan därför inte uttala oss



Bredare perspektiv
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Väldigt olika aktivitet beroende på verksamhet, område och storlek



Bra kontaktpersoner



Generösa hyresbidrag i vissa fall



OSA

Från blädderblock:


Viljan att öka det ekonomiska stödet



Idrottsföreningar och pensionärsföreningar upplever bra info om
bidragssökande



Kommunikationen med fritidsförvaltningen är bra

Vad vill vi tillsammans utveckla och stärka för att skapa ett
bättre Helsingborg?
Från post-its:


Kreativa samarbeten



Infocenter



Att det finns någon form av plattform eller en person att vända sig till vid
behov i kommunen. Övergripande föreningskunskap.



Föreningsstöd i administration



Samordning av resurser och information



”Föreningsombudsmannen”



Ökad proaktivitet från staden till exempel stötta nyanlända ungdomar med
transport till idrottsträningen



Inte glömma den vuxna befolkningen



Föreningsliv hela livet



Utveckla föreningslivets och kommunens erfarenheter och kunskaper med ett
gemensamt forum



Uppdatera det ideella arbetet (värdera ideella insatser vid anställning)



Erkännande av föreningars kompetens och engagemang, ett förändrat synsätt
från stadens sida



Stolthet



Enklare att söka anslag/tillstånd för mindre projekt
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Ökat förtroende och ökad kunskap mellan stad och föreningar



Använda skolorna för att informera om föreningslivet



”Vi-känsla”



Föreningsservice finansierad av staden

Från blädderblock:


Likabehandling



Fler medlemmar, ökad aktivitet



Se föreningar som en resurs/kompetens



Optimera resurser

Avslutande reflektioner från deltagare
Intressant att se föreningar från andra verksamheter
Det svåra som återstår är att koka ner det här till något gemensamt, en enskild röst
Lika många olika behov som människor i lokalen
Finns en otrolig kunskap och vetskap ute i föreningarna, frågan är hur kommunen kan
och vill ta tillvara på den
Mycket givande att träffa andra föreningar än inom det egna området för att höra
deras behov, hur de fungerar och se vad vi har gemensamt
Staden måste göra det lättare för föreningar att existera
Behovet av samordning och enkla kanaler för ingångar

Önskas gärna en avslutning med alla föreningar som har deltagit
Ett förslag att kontakt alla föreningar via telefon för att bygga upp ett bättre
föreningsregister under förutsättningen att man informerar om arbetet med en
överenskommelse
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Dialogmöte 2: 17 februari 17:30 – 21:00
Deltagande föreningar


Allerums GIF



ATSU - Att Trygga Sexuellt Utnyttjade (2 pers)



Helsingborgskanotisterna (2 pers)



Helsingborgs släktforskarförening



Helsingborgs Wrestling Team



HISO



HKSD Croatia



IFK Helsingborg



Påarps scoutkår



Tian Dao Taekwondo

Deltagande från politiska partier


Centerpariet – Johnny Cato Hansson



Kristdemokraterna – Anders Lundström



Liberalerna – Christer Rasmusson



Miljöpartiet – Marcus Friberg



Moderaterna – Maria Weibull Kornias



Socialdemokraterna – Anna Ingers



Sverigedemokraterna – Alexander Aardgaard



Vänsterpartiet – Peter Ahlbom

Vilka behov har föreningar för att fungera väl och utvecklas i
Helsingborg?
Från post-its:


Lokaler, kanske skulle dessa kunna delas med andra föreningar (4 röster)



Samlingsplatser, naturliga för att träffas och integreras (3 röster)



Engagerade medlemmar. Att engagera och entusiasmera medlemmarna (4
röster)



Ekonomi (2 röster)

2016-03-02
ANTECKNINGAR FRÅN DIALOGMÖTEN



Stöd och råd till exempel om ekonomi, juridik som ofta är för dyrt att köpa in
(6 röster)



Elitcentrum, likt Malmö, med medicinsk expertis, kostrådgivning etc. (4
röster)



Sprida information om föreningen till exempel till potentiella medlemmar,
användare, politiker mm (3 röster)



Eventstöd. Stöd vid mindre arrangemang (8 röster)



Stöd och ingång till kommunen (3 röster)



En kontaktväg in till kommunen för föreningar (9 röster)



Långsiktighet i planeringen (8 röster)



Långsiktiga villkor för att föreningarna ska kunna planera och investera
långsiktigt exempelvis i lokaler (5 röster)

Från blädderblock:


Fokus på huvuduppdraget



Främja lokala nätverk



Göra föreningar till en del i stadsdelsutveckling



Stöd om hur styrelsearbete fungerar



Hjälp/stötta varandra – samverkan mellan föreningar



Kontaktytor till andra föreningar



Sprida information om föreningars existens



Kollektivtrafik



Gatubelysning



Små föreningar har problem att behålla stora talanger



Ett paraply över paraplyorganisationerna och samtliga föreningar.
Samorganiserande organ för HISO, Invasam, DHS, HSF med flera.



Samla kompetensen



Koppla mot Helsingborg 2035 – en långsiktigare vision



Grundläggande utbildning för föreningslivet



Idrottsföreningar – hierarki
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Administrativa frågor och ekonomi är avgörande frågor i föreningarna.
Kontra ideell verksamhet.

Vad i samverkan mellan föreningar och staden fungerar bra
idag?
Från post-its:


Aktivitetsbidrag (5 röster)



Inbjudan till forum mm (2 röster)



HISO (7 röster)



Dialog kring stadsbyggnadsfrågor. Bygger ofta på personlig relation med
tjänsteman, att det finns kontinuitet hos staden (5 röster)



Lokalbokningen fungerar väl / Bokningssystemet fungerar bra för vissa
föreningar (3 röster)

Från blädderblock:


Finns exempel på nära och bra samarbeten, goda relationer. Ett exempel är
släktforskarföreningen och stadsarkivet som sitter nära varandra och det
skapas ett naturligt möte

Vad vill vi tillsammans utveckla och stärka för att skapa ett
bättre Helsingborg?
Från post-its:


Föreningscentrum. Fånga upp föreningarnas behov, kunskap, föra samman
föreningar (10 röster)



Föreningsparaply (4 röster)



Föreningsappar (1 röst)



Mer ”prova på” (2 röster)



Lokaler som fungerar för verksamheten (8 röster)



Mindre byråkrati och krångel. Lättare ingångar (3 röster)



Föreningsnätverk på kommunens insida med tjänstemän från olika
förvaltningar som arbetar med föreningsfrågor (6 röster)



Team som kan arbeta mot skolor. Mobilt team som mot viss betalning har
aktiviteter på skolorna (2 röster)



Skola-föreningslivet; hur kan vi samarbeta mer (ca 10 röster)



Hur behåller vi eliten, vad kan staden och föreningslivet göra (7 röster)
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Hyvla ner trösklar. Till exempel hur får alla råd att gå med i föreningar, utöva
olika idrotter etc. Även tillgång och tillgänglighet. (4 röster)



Fånga de som lämnar ”avbytarbänken”. Samarbete mellan föreningar, ett
paraply över paraplyorganisationerna. (6 röster)

Från blädderblock:


Lättare att få kontakt med staden – inte bara via nätet



Finna gemensamma nyttor



Idrottsstaden; synliggöra och vara stolta



Mindre byråkrati och krångel



Ändamålsenliga lokaler



Kontaktnät som inte är krångligt – finns olika specifika kompetenser



Utbildning



Jämlikhetsfrågor



Hur kan staden hjälpa/avlasta föreningarna så att vi får göra det vi är bra på?

Avslutande reflektioner från deltagare
Ser positivt på framtiden, föreningarna här är rätt så eniga. Vi har samma funderingar
trots att vi kommer från olika ”världar”
Det viktigaste är långsiktighet från kommunen
Positivt att så många politiker är närvarande och lyssnar på oss vid mötena
Ju fler möten som hålls desto tydligare kommer det bli var kvaliteten och svagheterna
finns i Helsingborgs arbete gentemot föreningslivet
Givande dialog och bra samtal
Föreningslivet behöver det här, det behövs fler tillfällen för föreningar att mötas och
att det skapas forum för detta
Bra om vi kan få en uppföljning av mötena efteråt
Inspirerande att få veta mer om andra föreningar
Positivt att vi har börjat en dialog mellan stad och föreningar, men även mellan
föreningar och föreningar
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Dialogmöte 3: 1 mars 17:30 – 21:00
Deltagande föreningar


Ahel al Sunnah



Astma- och allergiföreningen i Helsingborg



Ezidyanhuset (3 pers)



Finska föreningen (2 pers)



Friluftsfrämjandet (2 pers)



Föreningen global rättvisa



Föreningen spelberoende (2 pers)



Grafiska museets vänner (2 pers)



Helsingborgs kartingklubb (2 pers)



Helsingborgs sekreterarförening (2 pers)



HKSD Croatia (2 pers)



Islamiska kulturella föreningen (2 pers)



Iranska kvinnoföreningen



Korpföreningen motion och fritid (2 pers)



Lucky Kickers Linedance (2 pers)



Marknadsföreningen i Helsingborg



Nordvästra Skånes sjövärnskår



PRO Ramlösa (2 pers)



PRO Råå (2 pers)



PRO Samorganisation



Rydebäcks museiförening (2 pers)



Schizofreniföreningen i Helsingborg



SPRF



Young Light (2 pers)

Deltagande från politiska partier


Centerpariet – Johnny Cato Hansson
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Kristdemokraterna – Anders Lundström



Liberalerna – Christer Rasmusson



Miljöpartiet – Marcus Friberg



Moderaterna – Eleonora Johansson



Socialdemokraterna – Christer Ottinger



Sverigedemokraterna – Hans Qvarfordt



Vänsterpartiet – Claudia Velásquez

Vilka behov har föreningar för att fungera väl och utvecklas i
Helsingborg?
Från post-its:


Informationskanaler, exempelvis mässa och plattform för marknadsföring (ca
20 röster)



Engagerade medlemmar (6 röster)



Sökbart register/databas (22 röster)



Ungdomar! Vem är medlem i en förening om 15 år? (6 röster)



Uppmuntran från staden att bära kulturarvet vidare för yngre (4 röster)



Ideellt arbete (1 röst)



Tänka nytt, våga göra annorlunda (4 röster)



Ekonomi/Pengar (3 röster)



Utbyte och samverkan över alla värderingar (5 röster)



Agera för att få bort ”vi och dom”-känslan (8 röster)



Återkommande föreningsträffar (6 röster)



Lokaler. Ändamålsenliga sådana (10 röster)



Ledare (2 röster)



Ett föreningshus för samlokalisering med en reception, gör att man kan ha
gemensamma resurser (8 röster)



Rätt kontaktperson (15 röster)



Lokal kontaktperson på Stadsbyggnad



Enklare anmälningsprocess för föreningsstöd (1 röst)
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Styrelseutbildning (1 röst)

Från blädderblock:


Öka kontaktmöjligheter



Gemensamma projekt mellan föreningar, exempelvis Fairtrade City



En väg in!



Ett adressregister → kontaktnät



Ett kommunägt föreningshus likt ”Folkets hus”



Återkommande föreningsmässa



Rådgivning



Testa hos andra föreningar



Forum för marknadsföring, exempelvis kommunens hemsida



Plats att vara som ej är för dyr. Finns det kommunala lokaler som förening
hade kunnat använd för billig peng?



Råd och stöd för finansiering – enkel process för föreningsstöd



Nya medlemmar



Utveckla det ideella arbetet (få vill göra saker gratis)



Bredd i verksamheten



Kansli



Hjälpmedelsstöd från kommunen att nå yngre. Stöd från staden för att locka
funktionärer, förslagsvis kulturkortet eller dylikt.

Vad i samverkan mellan föreningar och staden fungerar bra
idag?
Från post-its:


Inget! (3 röster)



Folkets hus (14 röster)



Samarbete med andra föreningar (5 röster)



Vissa föreningskontakter med staden fungerar bra via paraplyorganisation (2
röster)



Ömsesidiga kontakter som dock kunde bli bättre i vissa fall (1 röst)
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Kontakten med vissa förvaltningar fungerar bra, bygger dock ofta på
personliga kontakter (2 röster)



Samverkan fungerar bra med Fritids Helsingborg (3 röster) och med
kulturförvaltningen (3 röster)



Informationen från kommunen om bidrag kan bli bättre (8 röster)



Bidragsansökan (10 röster)



Utbetalningar av stöd och bidrag fungerar (7 röster)



Mångreligiösa gruppen-forumet fungerar bra med en personlig kontakt med
representant från kommunen (5 röster)



Personliga kontakter. Vid samverkan behövs ”rätt kontaktpersoner. (10
röster)



Vem är vår kontaktperson i staden? (6 röster)

Från blädderblock:


Bra kontakt med KF, AMF, skolan och VOF (i sista fallet gällande samordning
av lokaler)



Vi får ett bra hyresbidrag, även om det är mycket jobb för lite pengar



Samlat på ett ställe



Föreningar kan hjälpa staden med integration



Utveckla föreningsmässan



Representant från staden ang. styrelseutbildning samt stöd för
styrelsearbetet



Islamiska kulturföreningen saknar återkoppling

Vad vill vi tillsammans utveckla och stärka för att skapa ett
bättre Helsingborg?
Från post-its:


Ha forum där föreningarna kan träffa varandra, exempelvis föreningsmässa
(1 röst)



Dialogen ska stärkas (6 röster)



Fler föreningar träffas = samverkan (3 röster)



Bredda målgruppen på aktivitetsdagen (1 röst)



Stadens hemsida? Fungerar inte (3 röster)
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Mer lättillgänglig hemsida/webbplats och mer information (8 röster)



Hjälp med marknadsföring (1 röst)



Integration! Bidra till integration genom att bjuda in (16 röster)



Fler offentliga lokaler för ungdomar, föreningarna kan stödja med ledare (4
röster)



Paraplyfunktion för de som inte är anslutna till en sådan i nuläget (5 röster)



Att kommunen vågar ta kontakt med föreningarna när de behöver dem (14
röster)



Utveckla kontaktvägar mellan staden och föreningar (8 röster)



Kontaktperson för föreningar inom staden (15 röster)



Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen strävar efter en könsneutral
verksamhet (2 röster)



Överenskommelsen ska vitaliseras minst en gång per år genom att upprepa
möten av detta slag (7 röster)



Kommunen bör utveckla ett komplett register över alla föreningar och
aktiviteter. Föreningsregister måste vara sökbart som gör att det går lättare
att hitta oss föreningar → fler medlemmar. Även en ingång via kontaktcenter
(ca 25 röster)

Från blädderblock:


Implementera förslagen från fråga 1



Utveckla Helsingborgsfestivalen → för föreningar
Inbjudan från Hx till att informera om olika verksamheter



Staden bjuder inte fler till aktiviteter



Staden visar stöd för föreningarna mer öppet! ”Mindre snack och mer
verkstad”

Avslutande reflektioner från deltagare
Fler än idrottsföreningar som kan behöva hallar.
Databas som är sökbar.
Föreningar har inte kunskap om ekonomi → DHS har startat projektet
föreningsservice.
Helsingborg.se har blivit sämre (svårt att det bara finns en adress in till kommunen,
borde vara flera)
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Återkopplingen från kommunen måste bli bättre
Överenskommelsen nationellt är enormt viktig. Svenskundervisningen för 10 000-tals
nyanlända hade inte fungerat så bra som den gjort under det senaste året om inte
överenskommelsen funnits.
Roligt och lärorikt att känna alla andra föreningar, knutit nya kontakter.
Vi har behov av mark och mötesplatser. Det finns behov av att träffa andra människor.
Vi har väldigt mycket gemensamt trots olikheter.
Tillgänglighet en nyckelfråga.
Vi jobbar alla ideellt och har inte så mycket resurser.
Positivt att kommunen sträcker ut en hand till föreningar och att de accepterar kritik.
Bra att vi alla ses med olika perspektiv.
Vi sitter alla i samma båt men med olika åror. Ror vi gemensamt blir det en jäkla kraft.
Jag hoppas att vi kan byta kontakter och att kommunen hjälper oss med det.
Jättebra initiativ och en bra plattform.
Enade vi stå, ensamma vi falla. Vi är beroende av varandra.
(Finska föreningen efterlyser att bli förvaltningsområde, process som pågått i 5 år).
Förhoppningen, kraften, initiativet.
Måste bli konkret, inte bara en hyllvärmare. Måste knytas till aktiviteter.
Drivkraft i det gemensamma föreningslivet.
Skickar med all vår drivkraft i processen – utnyttja den!
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Dialogmöte 4: 2 mars 09:30 – 13:00
Deltagande föreningar


Bouleklubben Boulehemerna (2 pers)



FC Helsingborg



Gantofta byalag (2 pers)



Geologiklubben i Helsingborg



Gymnastikföreningen Fram



Helsingborg IF



Helsingborgs brukshundsklubb (2 pers)



Helsingborgs idrottsmuseum (2 pers)



Helsingborgs simsällskap



Helsingborgs tennisklubb (2 pers)



Helsingborgs Turnförening



Högaborgs bollklubb



Konstnärsföreningen 4U



Kooperativ framtid (2 pers)



KRIS Helsingborg



Manskören Lyran (2 pers)



Parkinsonföreningen i Helsingborg



PRO Helsingborg (2 pers)



Riksförbundet pensionärsgemenskap



Råå museum



Röda korset



Scoutmuseet på Råå (2 pers)



Sjöräddningssällskapet på Råå



SPES – Suicidprevention och efterlevandestöd



SPF Kärnan
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SPF Tågaborg (2 pers)



Stattena IF (2 pers)



Synskadades riksförbund i Helsingborg (2 pers)



Unga KRIS Helsingborg (2 pers)



Unionen seniorer



Vasatorps golfklubb



Verdandi Söder



Visans vänner (2 pers)

Deltagande från politiska partier


Centerpariet – Johnny Cato Hansson



Liberalerna – Christer Rasmusson



Kristdemokraterna – Anders Lundström



Miljöpartiet – Marcus Friberg



Moderaterna – Oliver Söderström



Socialdemokraterna – Björn Tufvesson Alm



Sverigedemokraterna – Lars Nilsson



Vänsterpartiet – Mats Fuchs

Deltagande tjänstemän


Cecilia Zettersten – Volontärcenter



Chirin Ibrahim – Volontärcenter / Kompisnätet



Ragnar Mattsson – Volontärcenter

Vilka behov har föreningar för att fungera väl och utvecklas i
Helsingborg?
Från post-its:


Hur kommunicerar/paketerar vi våra föreningar för att nå yngre
generationer? Exempelvis Missing People som bygger på individuellt
anpassat engagemang.



Tydlighet (1 röst)



Föreningsträff även med kursförbund (1 röst)
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Databas viktig! Ska innehålla alla föreningars kontaktuppgifter med
sökfunktion. Geografisk sökfunktion. Verksamhetsbeskrivning. WWW-länk.
(ca 20 röster)



Samordningstjänst för exempelvis arrangemang (4 röster)



Kontakter/kanaler till staden. Kontaktperson på kommunen för föreningarna.
(14 röster)



Kan kommunen skapa en ”korridor” mellan gamla och nya ledare?



Hjälp med att hitta outnyttjade resurser; yngre och äldre. Hjälp med
synlighet! (1 röst)



Hjälpa till att tänka nytt! (1 röst)



Samverkan, utbildning och hjälp kopplat till integration (2 röster)



Samorganisation, samråd för samarbeten (2 röster)



Nätverk för alla föreningar, paraplyorganisationer mm (2 röster)



Gratis är gott – sponsring!



Bredare samhällsdialog mellan näringsliv, föreningar och stad. Regelbundna
kontakter mellan föreningar och kommunpolitiken för bättre kommunikation
(3 röster)



Möjlighet att synas på reklamplatser mm (7 röster)



Lokaltrafik (4 röster)



Ledare och ledarrekrytering (15 röster)



Ekonomiskt stöd. Tydligare, enklare bidragsregler mm för föreningarna
gentemot staden (8 röster)



Ideella personer, engagerade medlemmar och medlemmar med eldsjälar i (10
röster)



Lokaler. För anläggningar och lokaler behövs det effektivisering, samordning
men även nya lokaler (gärna ett föreningshus). Det behövs bra, tillgängliga
och billiga lokaler till diverse unika föreningar. (19 röster)



Ha direkt kontaktperson/ansvarig med mandat (7 röster)

Från blädderblock:


Ekonomiskt stöd som möjliggör långsiktighet
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Kommunen ”slänger” folk på oss i integrationssyfte. Vi tar gärna och hjälper
till i rimlig utsträckning men olika föreningar tar/får olika ansvar, sker ingen
fördelning. Staden lämnar över problem till oss.



Samarbete mellan föreningar!



Samorganisation som främjar samarbete



Kompetensutveckling hos föreningsansvariga inom kommunen



Förenkla bokningsförfarandet, exempelvis vid arrangemang när man behöver
lokaler, boende, mat, bidrag



Tydlighet gällande förutsättningar för lokaler



Behövs nya lokaler



Samlingslokaler för föreningar som inte har skyhöga hyror



Tillgång till stadens lista över lokaler som kan användas



Hitta ledare i den yngre generationen

Vad i samverkan mellan föreningar och staden fungerar bra
idag?
Från post-its:


Föreningsbidragen fungerar bra (2 röster)



Nolltaxa vid lokalhyra (2 röster)



Tidningen Senioren fungerar bra (6 röster)



Träffpunkter viktigt (8 röster)



Jutan är ett bra exempel på samverkan (4 röster)



HISO är en bra paraplyorganisation. Bygg vidare på detta och gör liknande för
andra föreningar (10 röster)



Bra med nätverk med föreningar och tjänstemän kring ett tema/behov (20
röster)



Alla skulle ha samma möjlighet att kunna utnyttja lokaler i Helsingborg, likt
idrottsservice (3 röster)



Bra kontakt med vissa tjänstemän och verksamheter gällande lokalbokningar,
föreningsbidrag mm. Bygger ofta på personliga kontakter.



Presidiemötet Skol- och fritidsförvaltningen och föreningar (3 röster)



För idrottsföreningar fungerar samverkan bra. Helsingborg fritid med
personal fungerar bra (6 röster)
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Från blädderblock:


Hur ska föreningslivet brett kunna hitta en samorganisation brett typ HISO?



Föreningarna är en resurs för staden



Bidrag mot motprestation. Föreningsbidrag kopplas till en tydligt formulerad
motprestation.



Pensionärsbidrag – 30 kr per sammankomst är bra



Idrottsservice



Frö av plattformar för samverkan mellan föreningar och kommun börjar
synas. Exempelvis ”En tid av omtanke” finns och det är positivt.

Vad vill vi tillsammans utveckla och stärka för att skapa ett
bättre Helsingborg?
Från post-its:


Föreningsservice för alla föreningar, motsvarande idrottsservice (10 röster)



Skapa ”områdeskontor” som tar reda på vilka föreningar som finns i området
och sen informerar områdets skolor och invånare om vad som finns (1 röst)



Allaktivitetshus med möjligheter för olika verksamheter och föreningar.
Geografisk spridning! (8 röster)



Skapa mångfald



Tillgänglighet för alla till staden även synskadade och funktionshindrade (12
röster)



Få förståelse för utveckling av de mindre delarna i ytterområdena – inte bara
bygga/satsa i centrum (3 röster)



Integrationsarbete tillsammans (10 röster)



Presidiemöte för varje nämnd



Glädje och gemenskap (12 röster)



Fler paraplyorganisationer med en mer nischad roll som
föreningsrepresentant (1 röst)



Samverkande föreningsbidrag – handläggning



Synligt, lättillgängligt och uppdaterat föreningsregister. En digital ingång för
föreningar (18 röster)



Nolltaxerad hyra (9 röster)



Långsiktighet för ekonomin, behövs besked kring stöd tidigare (4 röster)
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Samordnare för föreningar som navigera mot nämnder och möjlighet att
skapa synergier över nämndsgränser (8 röster)



Volontärcentrum som en plattform för frivilliga OCH frivillorganisationer (3
röster)



Personlig kontaktperson för föreningarna. En tydlig kontaktfunktion för olika
frågor till staden, exempelvis volontärkrafter, evenemang, ekonomi och
lokaler (7 röster)



Samverkan mellan föreningar. Identifiera samordningsvinster mellan olika
föreningar med liknande verksamhet/behov (4 röster)



Utveckla föreningssamverkan, ett uppdrag som staden ska samordna för
bättre samverkan. Bör finnas informationsflöde mellan föreningar och stad på
båda håll (10 röster)



Ta bort stuprören för att samverka bättre och utbilda stadens anställda i vad
frivilligt arbete är och hur det fungerar. Det krävs en ökad kunskap om ideell
sektor hos staden och förvaltningarna. Ta överenskommelsen när den är klar
och informera, ställ krav på rutiner inom förvaltningarna (3 röster)

Från blädderblock:


”Spindeln i nätet” – för en lättare och kortare kommunikation



Gärna besök i våra verksamheter från stadens förvaltningar



Integration – borde finnas en utbildning av migranter gällande
föreningsverksamhet



Uppföljning av träffarna



Identifiera samordningsvinster mellan olika föreningar med liknande
verksamhet/behov

Avslutande reflektioner från deltagare
Uppskattar Idrottsservice. Vi har det enkelt som idrottsföreningar. Idag har hjälpt mig
att lyfta blicken.
Det finns ett stort behov av det här. Tillväxt i föreningar är en svår och spännande
utmaning för oss alla.
En stor flora av föreningar och vi är eniga!
Tar med mig idéer på hur vi ska samverka för rekrytering av ledare.
Viktigt att nå personer i kommunen med mandat – se över stadens organisation!
Vikten av kommunikation, en förening för föreningarna så att vi tillsammans kan gå
framåt.
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Finns en enorm bredd i föreningarna, alla har olika behov men samtidigt krävs en
samverkan.
Vi har samma problem. Föreningarna har enormt mycket kunskap som man borde
använda.
Här finns enormt mycket krafter. Vi borde kunna samverka!
Lokaler och ekonomistöd är av yttersta vikt!
Söker en gemensam plattform för föreningarna. Det ligger ett hästjobb framöver för
att ena potentiellt 800 föreningar.
Föreningarna ska stå på sig gentemot staden!

2016-03-02
ANTECKNINGAR FRÅN DIALOGMÖTEN

Dialogmöte 5: 2 mars 17:30 – 21:00
Deltagande föreningar


Balkanska kulturföreningen (2 pers)



Reumatikerföreningen (4 pers)



Gambian Society (2 pers)



Grekiska föreningen



Helsingborgs diabetesförening (2 pers)



Antidiskriminseringsbyrån i Helsingborg



Dansklubben Puls



Helsingborgs roddklubb (2 pers)



Helsingborgs kulturförening (2 pers)



Unionen Seniorerna



HAIS



DHR (2 pers)



Tonica Orkestern (2 pers)



Bosnjakiska islamiska församlingen (2 pers)



Damkören Hör & Häpna



Helsingborgs sportdykarklubb Delfinen



DHS – Träffpunkt Ringstorp



RIA – Hela Människan



BiH – 94 (2 pers)



Bosniska föreningen



BiH – S – 04 (2 pers)



Strokeföreningen

Deltagande från politiska partier


Liberalerna – Niclas Svensson



Miljöpartiet – Jacob Hjärne



Socialdemokraterna – Khaled El-Khalayeli
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Vänsterpartiet – Mounir Mansour

Vilka behov har föreningar för att fungera väl och utvecklas i
Helsingborg?
Från post-its:


Mer ungdomar i föreningarna (7 röster)



Kontaktlista på de olika föreningarna i staden (7 röster)



Föreningshus (5 röster)



Delaktighet; från ax till limpa (1 röst)



Mer kultur i föreningar (5 röster)



Samverka, t.ex. bussresa



Reducerade priser vid kommunala institutioner (2 röster)



Aktiva föreningar (2 röster)



Marknadsföring, gärna rabatterat (3 röster)



Kontorsservice om det finns (2 röster)



Lokaler, bidrag och att nå ut (10 röster)



I framtidens Helsingborg går det att få tillgång till gratis lokaler (3 röster)



Föreningsmässa för allmänheten som är gratis för alla (även utställande
föreningar), gärna i arenan (11 röster)



Öppet Hus-vecka där föreningar kan besöka varandra (8 röster)



Att nå ut till målgrupp eller till alla (1 röst)



Att få ideella krafter att ställa upp oavlönat (4 röster)



Lokaler med rimliga hyror (4 röster)



Adekvata samlingslokaler och anläggningar. Det måste finnas en lokaltillgång
både av möteslokaler och för evenemangstillfällen. Hur kan vi nyttja
exempelvis Dunkers stora sal och aulor (10 röster)



Ekonomiska förutsättningar i form av stöd och verksamhetsbidrag (6 röster)



Lika villkor i relationen föreningar gentemot kommun. Förutsättningarna
måste vara lika för ALLA föreningar (14 röster)

Från blädderblock:


Dunkers hade varit bra som föreningshus men det är dyrt och komplicerat
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Ett föreningshus hade varit önskvärt och en bra mötesplats för att träffas över
föreningsgränser. I ett sådant arbete skulle föreningar få vara med från
början i utvecklingen. Lokalen borde vara anpassad för alla typer av
föreningar och enkel att iordningsställa själva.



Ansvarslista/Kontaktlista över personer inom kommunen



Frivillig- och ledarutbildningar



Inflytande i utvecklingen



Föreningarna har ett behov att sprida kunskap om vikten att organisera sig
och att på det sättet kunna påverka.



Mer poäng för kultur och sport



Samarbete mellan föreningar på lokal och regional nivå



Hjälp att locka fler ungdomar att engagera sig i föreningslivet

Vad i samverkan mellan föreningar och staden fungerar bra
idag?
Från post-its:


Administration (utbildning etc.)



Bra samverkan mellan föreningar inom samma intresseområde (12 röster)



Centrala bokningssystemet för lokaler. Bra personal, speciellt Mats Persson (2
röster)



Personliga kontakter (3 röster)



Stor potential och utvecklingsmöjligheter för en god samverkan förening-stad



Hx fungera bra! Nationaldagen (5 röster)



Kommunen börjar så smått agera också… (6 röster)



Kommunen börjar åtminstone intressera sig för och kommunicera med oss
föreningar (1 röst)



Lobbyverksamhet win/win



Invasam - staden (4 röster)



DHS samarbete med HISO. Paraplyorganisationerna (1 röst)



Beroende på behov så fungerar det



Söker upp, ger uppdrag (3 röster)
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När staden har behov så fungerar samverkan (exempelvis har dykklubben
bra kontakt genom att de får uppdrag rörande hamnsstädning, snorkelled
etc.), omvänt fungerar det mindre bra (13 röster)

Från blädderblock:


Det finns en vilja att samverka

Vad vill vi tillsammans utveckla och stärka för att skapa ett
bättre Helsingborg?
Från post-its:


Skapa bättre kunskap om varandra exempelvis gemensamma träffar (12
röster)



Gratis reklam via stadens hemsida. Även möjlighet att använda
reklampelarna vid infarterna gratis (7 röster)



Föreningarnas hus (11 röster)



Helsingborg blir bättre med ett livligt föreningsliv



Fler jobb för nyanlända



Hemsidor för föreningarna (vad kan vi hjälpa dig med?). Ett utbyte mellan
föreningarna (3 röster)



Dialog mellan föreningar (4 röster)



Realisation med fler föreningar i projekt ”I love HBG”



Kommunicera med Helsingborgarna (11 röster)



Mindre segregation, mer integration (12 röster)



Informationsvägar inom staden eller hur man söker information



En gemensam bidragsansökan för alla typer av föreningar. Att
förvaltningarna jobbar tillsammans i denna fråga (6 röster)



Justera priser/bidrag (2 röster)



Skapa en eller flera föreningsdagar om året. Ger en möjlighet att lära känna
varandra (2 röster)



Föreningsevent, konferens, seminarium (7 röster)



Pengar och lokaler (2 röster)



Föreningarna måste få sina behov tillgodosedda (3 röster)



Skapa kontaktytor mellan föreningarna (3 röster)
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Föreningsbank/kontaktnät för föreningar med aktuell information och
kontaktperson för att kunna hänvisa till en förening. Ger ett underlag till
kontaktlista mellan stad och föreningar (7 röster)



Bättre kontakt mellan föreningar, exempelvis idrott-kultur



Ställa frågan tillbaka till staden; Vad vill ni tillsammans med oss göra för att
utveckla och stärka föreningarna för att skapa ett bättre Helsingborg? (6
röster)



Lotteri där föreningar kan vinna något om de registrerar sig (1 röst)



Ge föreningarna uppdrag eller ge de möjlighet att söka olika uppdrag (13
röster)



Kontaktperson på kontaktcenter, en föreningssamordnare för att slussa
vidare inom stadens organisation (17 röster)



Förstärka volontärcenters uppdrag till att stödja föreningarna (3 röster)



Kunskapsutbyte (3 röster)



Paraplyorganisationer kan stödja och stärka (1 röst)



Gemensamma aktiviteter, föreningsevent, konferenser, seminarier



Gemensamt föreningsliv i Familjen Helsingborg, vi vill inte behöva räkna bort
icke-helsingborgare vid ekonomiskt stöd (5 röster)



Projektsamverkan; gå samma om något, sprida info om möjligheter (1 röst)

Från blädderblock:


Kontaktytor mellan föreningar, exempelvis mötesplatser eller mässor, skulle
ha kommunen som grund



Nolltaxa för ideella föreningar



Staden blir bättre om föreningarna kan utvecklas. De behöver i sin tur få sina
behov tillgodosedda.



Fler annonspelare i staden!



Alla föreningar måste få synas på Helsingborgs stads hemsida för att kunna
visas upp för exempelvis besökare. Sen är det varje enskild förenings ansvar
att se till att uppgifterna är aktuella och uppdaterade.

Avslutande reflektioner från deltagare
Det behov som min förening har, har många andra.
Finns en törst efter en gemensam och välfungerande kontaktlista.

2016-03-02
ANTECKNINGAR FRÅN DIALOGMÖTEN

Tar med oss att vi alla har liknande behov, framförallt gällande lokaler samt behovet
av att samarbeta mellan föreningar.
Ökad samverkan är definitivt något jag tar med mig härifrån.
Medskick till processen om kontaktnät mellan staden och föreningar samt mellan
föreningar.
Positivt att staden kallat till det här mötet.
Vill påminna om att staden måste göra något av den här processen och det här
engagemanget. En tidsplan är önskvart – när ser vi resultatet?
Det finns goda möjligheter här efter ett så gott initiativ. Gör nu ingen hyllvärmare!
Erfarenheten från andra dialoger är att det inte blir något av det…
Vore väldigt trevligt om ni samlade ihop oss igen i ett senare skede.
Förvånad att det finns så många föreningar i Helsingborg. Men föreningarna måste
också själva vara aktiva! Uppdatera er gentemot staden och se till att de har rätt
kontaktuppgifter och rätt information.
Om det stämmer att det finns 80 kommunikatörer i staden borde väl åtminstone en
kunna jobba mot och med oss föreningar?
Min erfarenhet från att arbeta med barn är att uppgiften bli lättare och jag får barnen
att göra som jag vill om jag låter de bli sedda. Idag känner jag att min förening har
blivit sedd och då har staden möjlighet att få med oss.

