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HANINGE       

FÖRENINGSRÅD 

 

 

 

Organisationsnummer  8024032297 

Verksamhetsberättelse 2019 

Årsmöte 2019 

Haninge Föreningsråd hade sitt årsmöte torsdagen den 21 mars 2019 på 

Vegabaren där 19 medlemsföreningar med rösträtt samt 2 

Kommunaltjänstemän var närvarande. 

Medlemmar 

Per den 31/12 2019 var vi 65 medlemsföreningar. Det var en ökning med 

6 föreningar jämfört med 2018. Vi har skärpt upp rutinerna kring utskick 

av underlag för betalning med syfte att göra enklare rutiner för 

föreningarna. 

Medlemsföreningar per den 31/12 – 2019 

ABF Södertörn, Aktiespararna Haninge/Nynäshamn, Bibliotekets vänner 

Västerhaninge, Brottsofferjouren  i Nynäshamn-Haninge, Dalarö kultur- 

och Föreningscentrum, Futureteens, Föreningen Folk och Trädgård i 

Tungelsta,  Föreningen Haninge konstnärer, Föreningen HjärtLung 

Haninge-Tyresö, Föreningen Sörmlandsleden, Gålö Gärsar, Handens 

Scoutkår, Handens Sportklubb,  Haninge Boxningsklubb, Haninge 

Civilförsvarsförening, Haninge Frivilliga Familjehem, Haninge 

Handikappidrottsklubb, Haninge Jazzklubb, Haninge konståkningsklubb,  

Haninge Kvinnojour, Haninge Kören, Haninge Power Cheer & dans, 

Haninge Riksteaterförening, Haninge Rotaryklubb, Haninge SOK – 

Orientering, IF Friskis & Svettis Haninge, IF Godin Labe, Italienska 

kulturföreningen i Haninge, KFUM Haga Haninge, Korpen Haninge, 

Kulturföreningen Roj, Muskö Kulturförening, Neuroförbundet Haninge-

Tyresö, Rädda Barnen lokalförening i Haninge, SFK Lilla Fiskelyckan, 

Senior Alfåglar, Socialdemokraterna i Haninge, SPF Vendelsö-
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Brandbergen, Strokeföreningen Södertörn, Studieförbundet 

Vuxenskolan, Södertörns Brass, Södertörns Radioamatörer, Södertörns 

Simsällskap, Södra Skärgårdens Intresseförening, Trädgårdsföreningen 

Norra Söderby, Tungelsta IF, Tungelsta Ridklubb, Unga Örnar 

Södertörn, Vendelsö Gymnastikförening, Vendelsö IK, Vendelsö 

Scoutkår, Veteranflottiljen Föreningen Mtb-veteraner, Vänsterpartiet i 

Haninge, Västerhaninge Hemslöjdsförening, Västerhaninge IBK, 

Västerhaninge IF, Årstasällskapet för Fredrika Bremerstudier. 

Österhaninge Lion Club.. 

Vårt syfte med Haninge Föreningsråd. 

Att ha en nära dialog med föreningarna samt att besöka de föreningar 

som så önskar.  

Att föra en dialog mellan kommun och föreningar som bidrar till 
förbättringar. Att vara en röstbärare. 

 
Att ha regelbundna frukostmöten och, när önskemål väcks, 1 
kvällsmacka öppna för alla kommunens föreningar, tjänstemän och 
politiker. 
 
Att erbjuda intressanta föreläsningar m.m. Gratis för medlemmar och 
avgift för icke medlemmar. 
 
Att driva frågor om möteslokaler. 
 
Att skapa mötesplatser där de olika föreningarna kan utbyta 
erfarenheter. Bli starka tillsammans. 
 
Att verka för att en föreningsdriven Haninge Föreningsbyrå/Service 
byggs upp. Att föra en dialog med kommuntjänstemän om den 
Föreningsbyrå som kommunen bestämt sig för att bygga upp.  
 
Att vara en remissinstans i kommunens olika förvaltningar. 

 

Haninge Föreningsråds verksamhet 2019. 

Frukostmöten med teman: 

14/2      Kultur- och fritidsförvaltningen har blivit två nämnder.  
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Fritidsmässan och Passalen en form av ledsagning av unga 

med funktionsvariationer, till kultur- och fritidsverksamhet. 

Biblioteken som resurs. Ett år med nya bidragsreglementet. 

Utfall och erfarenheter. 

7/5      MUCF Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor -           

      Politik för det civila samhället. 

17/9      Idrottstema. 

6/11 Föräldraskap. Inger Dahlberg, verksamhetsutvecklare  

inom socialt arbete med fokus på föräldrakunskapsstöd 

och civilsamhället 

     Föreningsbyrån 

 
Tematräffar 
9/4 Orädd demokrati, ett samarbete med Brottsofferjouren  Haninge     

Nynäshamn. 
17/9 Dyslexiföreläsning i samarbete med Handens bibliotek. Detta i   

              Samband med Dyslexiveckan.                                                 

21/11 Politikerdebatt med förening i fokus. 

Fritidsmässan 

3/4 Vi medverkade som medarrangör av Fritidsmässan. Var med i 

 förberedelsearbetet. 

Soppa&Surr 

Vi har ett avtal med Haninge kulturhus som reglerar vår roll som 

medarrangör till Soppa&Surr. En verksamhet som har olika teman 1 

gång per vecka. 

Remisser 

Föreningsrådets styrelse har lämnat in ett yttrande på remissen 

Idrottspolitiska programmet IPP.   

Utskotten 

Idrottsutskottet Träff med inbjudna idrottsföreningar angående 

Idrottspolitiska programmet.  
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Kulturutskottet har:  

• bjudit in kulturföreningar till att ha en gemensam 

kulturfestival. Intresset  var inte stort. Inbjudan kommer att gå 

ut ytterligare. 

• följt med i utvecklingen av utbyggnad av Haninge kulturhus. 

• varit samverkanspart med Soppa&Surr i Haninge kulturhus. 

 

Socialutskottet är bildat och är på gång att starta. 

 

Övrigt 

• Vi har haft återkommande möten med tjänstemän inom KOF 

och inlett diskussioner med övriga förvaltningar. 

• Arbetat för att få bort hinder som sena beslut gällande 

bidragsansökningar. 

• Vi har gett ut 2 Föreningsbrev med aktuell information från 

både rådet och Haninge kommun samt litteraturtips och 

information.  

• Löpande uppdaterat hemsidan. http://haningeforeningsrad.se  

Alla medlemsföreningar är länkade från vår hemsida.        
Föreningsrådets hemsida kan man även nå via Haninge kommuns 
hemsida.  
Vi har regelbundet uppdaterat vår Facebooksida     
https://www.facebook.com/haningeforeningsradföljt / 
 
Vi har bevakat att det inte skett orimliga hyreshöjningar i 
kommunens lokaler och påtalat när så skett. Försökt att hjälpa 
föreningarna med att hitta andra lösningar på lokalproblem när det 
inte gått att påverka hyran. Vi har även signalerat till berörda 
kommuntjänstemän gällande en förenings lokalproblem. 
 
Följt upp politiska beslut samt övrigt stöd och hjälp utifrån 
föreningarnas behov och önskemål.  
 
Föreningsrådet är en samtalspart mellan kommunen och 
föreningarna! Tillsammans blir vi starka! 

           

 

Vi är medlemmar i Sveriges Föreningar, som är en nationell 
paraplyorganisation för föreningsråd i Sverige och där Agneta Rolfhamre 
är ordförande. Sätet är Vendelsö. Agneta har för Sveriges Föreningar 

http://haninge-foreningsrad.se/
https://www.facebook.com/haningeforeningsradföljt%20/
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suttit med i olika referensgrupper med målet att underlätta för lokala 
Föreningsråd. 
 
Styrelsen 

Styrelsen har haft följande sammansättning: Agneta Rolfhamre. 

Ordförande, Annett Haaf vice ordförande, Bo Eklundh kassör, Madeleine 

Palmgren, sekreterare, Margareta Enochsson, Raymond Svensson, 

Björn Jonsson, Carlo Taccola, BP Axelsson, Elvi Kjöller och Helen 

Boström, Michael Jändel samt Leif Larsson.  

Revisorer 

Britt Holm och Jan Andersson 

Valberedning 

Kajsa Höber Kaijansinkko, sammankallande, Anders Holmer samt Inger 

Granlund. 

Styrelsemöten 

Styrelsen har haft xx protokollförda styrelsemöten. 

Slutord 

Styrelsen gör härmed avslut för året som varit. 

Vi, Haninge Föreningsråd har under året 2019 vuxit och stabiliserats i vår 

verksamhet. Vi har ökat medlemsantalet samt fått en större spridning 

bland  olika typer av föreningar. Ökat med bland annat föreningar inom 

handikapp och föreningar med social inriktning. Vi har nu en mer stabil 

plattform att utgå ifrån. 

Våra regelbundna möten med kultur- och fritidsförvaltningens ledning har 

stärkt oss i vår roll. 

Däremot så har vi inte hunnit få till samma rutiner med övriga 

förvaltningar men det ligger på agendan inför 2020. 

Våra föreningsfrukostar har hittat sin form med teman som intresserat 

alltmer morgonpigga föreningsrepresentanter, politiker och tjänstemän. 

Antalet deltagare har legat kring 50 – 70 vilket vi ser som ett bevis på att 

upplägget fungerar. Det finns en stor utvecklingspotential och utmaning. 
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Vi har under året enbart genomfört frukostmöten eftersom det är vad 

som efterfrågats. 

Vårt skyltfönster, hemsida och Facebooksida, har vuxit fram under året 

där alla medlemsföreningar som angivit en hemsida är länkade från vår 

hemsida. En utmaning kan vara att föreningarna länkar till Haninge 

Föreningsråd. 

Vi ser med tillförsikt framemot kommande år med spännande 

utmaningar. 

 

Vi vill rikta ett stort tack för det fina samarbete vi haft med alla våra 

samarbetsparter! 

Haninge 2020-03-05 

Agneta Rolfhamre       Annett Haaf        Bo Eklundh  

 

Madeleine Palmgren        BP Axelsson       Leif Larsson               

   

 

Carlo Taccola         Björn Jonsson   Raymond Svensson 

 

 Michael Jändel        Helen Boström    Elvi Kjöller 

 

Margareta Enochsson 


