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BAKGRUND

De senaste fem åren har det skett en del 

förändringar i civilsamhället och på nationell nivå 

höjs rösterna inom ungdomssektorn samt LSU för 

att bland annat #dubblastödet. Ungdomsrörelserna 

fortsätter att öka i antal men bidraget är oförändrat 

vilket leder till att det ekonomiska stödet för 

ungdomsorganisationer minskar. Även om det sker 

på en nationell nivå så får det självklart betydelse 

även för distrikt på regional nivå, då många distrikt 

inte längre får samma ekonomiska stöd från sina 

förbund.

Under hösten 2020 har projektet Ung i Västerbotten 

kontaktat cirka 20 ungdomsorganisationer i länet 

med syfte att se dels hur Corona har påverkat den 

regionala verksamheten, men också vilka behov som 

organisationerna ser att Region Västerbotten och 

kommunerna i länet skulle kunna hjälpa till med. 

Av de som kontaktades har sju stycken svarat och 

deras svar går att läsa i denna korta samling. Tanken 
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är att ge en bild av hur ungdomsorganisationer i 

Västerbotten har det idag. Förutsättningarna för 

ungdomsorganisationerna är olika, där vissa får 

verksamhetsbidrag från Region Västerbotten, andra 

får från nationella förbund eller kommuner. De har 

även skillnader i hur de är organiserade och vilka 

resurser de har i form av lokaler, självstyre och 

verksamhet. Vissa ungdomsförbund är fristående 

medan andra har ett vuxenförbund i ryggen på 

nationell nivå. 
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Under våren 2020 inträffade en internationell 

pandemi, Covid-19, som inneburit restriktioner 

kring hur personer och grupper får träffas och 

bedriva sin verksamhet. Det har fått direkta 

konsekvenser för många ungdomsorganisationer 

som bedriver mycket extern verksamhet öppet 

för allmänheten och dessutom ofta driver externt 

finansierade projekt.  

Pandemin har påverkat samhället i stort, och det har 

i perioder funnits restriktioner kring hur och när 

personer kan träffas och umgås. Social distansering 

har varit en viktig faktor under året men det är 

tydligt att även en stor del av 2021 kommer att 

påverkas av pandemin.  Folkhälsomyndigheten 

införde rekommendationer i december att samtliga 

ideella förening genomför sina årsmöten och 

verksamhet digitalt fram till och med den 30 juni 

samt införde en gräns på max åtta personer även för 

fritidssammanhang

PANDEMINS PÅVERKAN
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UNGDOMSORGANISATIONER

Det är varje år ungefär 15 stycken 

ungdomsorganisationer som får verksamhetsbidrag 

av Region Västerbotten, men utöver det finns det 

flera ungdomsförbund som inte får bidrag av Region 

Västerbotten men fortfarande bedriver verksamhet 

i länet. Vi har kontaktat ungdomsorganisationer 

oavsett om de får verksamhetsbidrag av Region 

Västerbotten eller inte, då målet har varit att få in så 

många olika röster som möjligt i arbetet.

Totalt var det sju ungdomsorganisationer som 

ställde upp på intervjuer;  Junis Västerbotten, RUM 

Västerbotten, Salt barn och unga i EFS Västerbotten, 

Scouterna Västerbotten-Ångermanland, Sverok 

Västerbotten, Unga Örnar Västerbotten och UNF 

Västerbotten.
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Frågorna som ställdes var följande: 

• Har er verksamhet eller medlemsantal förändrats 

de senaste åren?

• Hur har Corona påverkat er som organisation 

under året?

• Hur tror ni att 2021 kommer att se ut för er i 

skenet av Corona?

• Hur tror du generellt att framtiden kommer att 

se ut för er och civilsamhället?

• Vad har ni för behov som Region Västerbotten 

och kommunerna kan hjälpa er med?
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JUNIS VÄSTERBOTTEN

Intervju med Jörgen Törngren, anställd inom 

Junis Umeå 

Junis är IOGT-NTOs ungdomsförbund och IOGT-

NTO rörelsens tre kärnfrågor är drogfrihet, 

demokrati och solidaritet. Hos oss är alla barn 

välkomna och vi gör massa roliga aktiviteter nästan 

varje dag året runt. Vi har en tydligt social profil 

och vill fånga upp barn som är socioekonomiskt 

utsatta. Det viktiga är att vi planerar utifrån barnens 

intresse och alla barn är välkomna.

Vi har tre halvtidsanställda på totalt 175%s tjänst 

och en ideell styrelse. Utöver det har vi cirka 40 

ledare och där är ungefär 5-10 ledare i veckan som 

är ideella.

Aktiviteterna är allt från Läxhjälp, kompiskvällar 

och matlagning i vår lokal på Skolgatan. Mycket 

verksamhet i Umeå sker på Ålidhem och Ersboda, 

men vi har även läger, helgskoj och fritidsaktiviteter 

varje vecka. Under sommaren försöker vi att 

arrangera aktiviteter varje dag, sociala aktiviteter för 
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barn och deras familjer. Alla ska känna sig välkomna 

oavsett religion, ursprung, ålder, socioekonomisk 

status, funktionsnedsättningar, kön eller liknande.

Junis i Västerbotten har ungefär 1700 medlemmar, 

där 1500 av dem bor i Umeå och resten i Skellefteå. 

Junis i Umeå är den största lokalföreningen i 

Sverige.

Har er verksamhet eller medlemsantal 

förändrats de senaste åren?

För 10 år sedan hade vi lokalt ungefär 200 

medlemmar men vi har ökat väldigt mycket, då det 

finns ett stort behov i samhället. Vi ökar varje år och 

drivs till stor del av eldsjälar inom föreningen.

Hur har Corona påverkat er som organisation 

under året? 

Det har helt klart blivit minskat antal medlemmar 

istället för den trend som vi haft med ökade 

medlemmar varje år. På lokal nivå hos kommunen 

ska även vissa medel som SoFI tas bort för att 

direktiven ändras i år vilket såklart påverkar 

ekonomin då föreningen i Umeå får 120 000 kr 
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därifrån. Eftersom ekonomin 

blir sämre kommer också 

stödet från förbundet mest 

troligt att minska vilket 

påverkar distriktet.

Det var ca 1600 medlemmar 

2019 och i dagsläget har vi 

1200 medlemmar, de flesta av 
dem gick dock med innan pandemin.

Hur tror ni att 2021 kommer att se ut för er i 

skenet av Corona?

Allt kostar pengar, så om vi får mindre pengar måste 

vi prioritera vår verksamhet. Det är tråkigt om vi 

skulle behöva skära ned på den verksamhet vi har, 

eftersom vi vill göra mer och vi ser att det finns ett 

behov. 

Vi är egentligen inte oroliga att tappa medlemmar 

eftersom det finns ett tydligt behov av vår 

verksamhet lokalt, men det är ekonomin som kan 

vara oroande.

”Det är tråkigt 
om vi skulle be-
höva skära ned 
på den verk-
samhet vi har, 
eftersom vi vill 
göra mer och vi 
ser att det finns 
ett behov.”
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Får ni idag annat stöd än verksamhetsbidraget 

från Region Västerbotten eller kommunerna?

Idag har vi en budget på ca 1,5 miljoner, där en 

tredjedel kommer från kommunerna, en från 

nykterhetsrörelsen och en tredjedel från gåvor, 

projektansökningar och stiftelser. 

Vi söker aktivt pengar från stiftelser, kommuner och 

olika bidragsgivare för att kunna täcka kostnaderna 

för lön och aktiviteter, även om det tar mycket 

tid och energi som vi hellre lagt på annat. Vi vill ju 

hellre bedriva mer verksamhet. Inför varje lov söker 

vi extra medel där vi helt enkelt får lov att försöka 

hitta nya sätt att bekosta vår verksamhet. 

Vad har ni för behov som Region Västerbotten 

och kommunerna kan hjälpa er med?

Det hade varit bra att kunna bedriva sin egen 

verksamhet och inte lägga lika mycket tid på att 

söka pengar. Självklart behöver vi ekonomiskt stöd, 

vi har redan kunskap och erfarenhet av att driva 

ekonomisk verksamhet. 
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RUM VÄSTERBOTTEN

Intervju med Ernst Marklund, ledamot för RUM 

Västerbotten

RUM står för Riksförbundet Unga Musikanter och 

verkar för att främja ungas musikutövande. På 

riksnivå handlar det om att påverka politiskt och att 

arrangera en musikfestival i Västerås varje år för 

våra medlemmar. 

I länet finns RUM i Umeå, Storuman, Lycksele, 

Skellefteå och ytterligare några ställen. Vi 

samordnar alla regionala föreningar och driver 

olika musik- och kulturskolor tillsammans 

med kommunerna. Distriktsstyrelsen har inte 

mycket egen aktivitet utan vi delar ut pengarna 

till föreningar i olika projekt. Det vi brukar vara 

inblandade i är ett sångläger i Storuman, allspelet 

på Umefolk där vi fixar fika och kurser i Burträsk 

inom folkmusik. Vi hade 1111 stycken medlemmar i 

Västerbotten förra året i 11 stycken föreningar.
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Har er verksamhet eller medlemsantal 

förändrats de senaste åren?

Det har typ varit samma medlemsantal de 

senaste två åren. Det har varit lite svängningar på 

grund av att det har varit lite otydligheter kring 

rapporteringen i de olika föreningarna, vilket gör att 

medlemsantalet har påverkats.

Hur har Corona påverkat er som organisation 

under året? 

Vi hann ha vårt årsmöte fysiskt förra året då 

det var innan Corona. Annars har mycket av vår  

verksamhet flyttats till att bli mer digital, som våra 

styrelsemöten. Vi har inte gjort det som kanske var 

planen för året, bland annat har det varit få projekt 

vilket gör att det är många föreningar som annars 

brukar få pengar som inte har sökt pengar i år.

Förra året arrangerade en av våra lokalföreningar 

en föreningsdag för alla föreningar där vi bjöd på 

fika och spelade tillsammans. I år blev det inställt 

vilket är väldigt synd då vi vet att det var uppskattat 

av våra medlemmar. Det var också en bra dag att få 

folk intresserade av att engagera sig.

Det vi har gjort istället är att fokusera på ett 
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samarbete med kommunen, där har vi bland 

annat varit med och tyckt till om ett avtal om 

ungas inflytande i musikundervisningen och 

svarat på kulturförvaltningens remiss till det nya 

kulturpolitiska programmet.Vi vill att elever ska vara 

delaktiga i kulturskolans undervisning i större grad. 

Vi har ungefär samma medlemsantal som tidigare 

år eftersom de individuella lektionerna har fortsatt 

som vanligt även under Corona.

Vissa föreningar har ingen skillnad i medlemsantal 

medan andra får in sina  medlemmar genom sin 

verksamhet som i år blev inställd. För de som 

har inställd verksamhet kommer de ju få färre 

medlemmar. Några ser senare i höst om det är 

någon skillnad i antal sedan tidigare år och vet 

inte riktigt än. De flesta av våra föreningar säger 

att de har inga eller väldigt små förändringar i sin 

ekonomi.

Hur tror ni att 2021 kommer att se ut för er i 

skenet av Corona?

I min lokalförening kommer vi att fortsätta vårt 

samarbete med kulturskolor och kanske starta 
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upp mer verksamhet inom teater där det tidigare 

bara varit musik. Det är svårt att rekrytera folk till 

föreningsstyrelserna och det tror vi att det kommer 

att vara även 2021 då föreningsdagen blev inställd. 

Vi hoppas att kunna återuppta verksamheten under 

2021 men kanske i en lite annan form.

Hur tror du generellt att framtiden kommer att 

se ut för er och civilsamhället?

På 1970-talet var alla med i en förening och sedan 

dess har det ju skett en extrem nedgång inom 

föreningslivet. Det förändrar inte bara demokratin 

utan även sammanhållningen i samhället påverkas 

och de mänskliga relationerna med det.

En del av att vara med i en förening är att träffa 

olika människor från olika bakgrunder, att samtala 

och diskutera med varandra.  Det gör att föreningar 

kan vara en väg in i samhället så att man inte 

känner sig som en isolerad ö.

Om unga idag inte ser ett behov eller värde i 

föreningarna, betyder det att vi behöver ändra 

formen på föreningar? Hur engagerar vi folk i 

styrelser? Det är en viktig demokratifråga som vi 
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Vi jobbar med kultur, inflytande, möjligheten att 

utvecklas och delaktighet i RUM. Så vi måste hitta 

former för engagemang som känns livskraftiga och 

inbjudande. Det gäller samhället i stort och inte 

bara RUM.

Får ni idag annat stöd än verksamhetsbidraget 

från Region Västerbotten eller kommunerna?

Vi är ekonomiskt stabila och samarbetar med 

kommunen där vi får stöd. Vi gör inga egna 

arrangemang utan det är föreningarna som 

söker hos oss. De enskilda föreningarna kan 

samarbeta med kommunen, som vi gör i Umeå. 

När det kommer till projekt samarbetar vi 

ofta med kulturskolorna. Det är föreningen i 

måste jobba med i framtiden.

Föreningarna behöver skapa 

ställen att bara ha det trevligt, 

men hur utvecklar vi det och 

får folk att diskutera? Hur får 

vi dem att komma på träffar 

inte bara för fika eller korv, 

utan att utvecklas?

”Om unga idag 
inte ser ett be-
hov eller värde 
i föreningarna, 
betyder det att 
vi behöver änd-
ra formen på 
föreningar?” 
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stort, eller en individ, som söker genom en av 

medlemsföreningarna. 

Vad har ni för behov som Region Västerbotten 

och kommunerna kan hjälpa er med? 

Det måste finnas ett ömsesidigt intresse från alla 

delar, både unga kulturaktörer och kommunerna. 

Kommunerna borde fråga om våra synpunkter när 

de gör event för unga, för att få in vårt perspektiv. Vi 

kan målgruppen, så de borde använda vår expertis 

mer än vad de gör i dagsläget. 
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SALT BARN OCH UNGA I EFS

Intervju med Magdalena Sandberg, distriktskon-
sulent för Salt barn och Unga i EFS 

EFS har funnits sedan 1856 på riksnivå och sedan 

1908 i Västerbotten. 2005 bildades Salt – barn och 

unga i EFS, både som riksorganisation och distrikt.

Tanken var att bygga en ny struktur för demokra-

ti och organisation. Salt i Västerbotten arrangerar 

främst lägerverksamhet för barn och unga. Bland 

annat nyårsläger, sportlovsläger, konfirmandläger 

och barnläger.

Salts distriktsstyrelse är en ideell styrelse och som 

består av ungdomar samt en tjänsteman. Salt har 

även 3 deltidstjänster som delvis finansieras av EFS. 

De tjänsterna ingår i EFS Västerbotten med ca 60 

anställda.

Många av våra barn och ungdomar blir medlem-

mar vid olika enskilda arrangemang, mestadels olika 

läger. Lokala Saltföreningar har veckoverksamhet 

som scouter, söndagsskola, barnkörer och ung-

domsgrupper. Salt Västerbotten hade under 2018 
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cirka 520 stycken medlemmar och 2019 hade vi 455 

medlemmar.

Har er verksamhet eller medlemsantal föränd-
rats de senaste åren?

Vår verksamhet har hållit en jämn nivå, lägren är 

fortfarande populära så det är ingen drastisk änd-

ring egentligen. Något som märkts är att det har 

varit blivit svårare att engagera medlemmar att vara 

med styrelser och komma på årsmöten. Det är lätt-

are att hitta ledare för enskilda läger, men det var 

fler ideella vuxna som ledare på läger förr.

Tidigare kunde vi erbjuda fler ledarutbildningar än 

i dagsläget tack vare

regionala ledarutbildningsbidrag från Region Väs-

terbotten. Salt Västerbotten erbjuder ungefär sam-

ma verksamhet i distriktet som tidigare men på lokal 

nivå finns det färre grupper och även färre fören-

ingar. Det märks exempelvis genom att det förut var 

kö till våra läger, men det är det inte längre på sam-

ma sätt. Det är roligt att alla som vill får en plats, 

men tråkigt att det exempelvis är färre ungdomar 
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som vill konfirmera sig.

Hur har Corona påverkat er som organisation 
under året?

I år har vi pausat 13 läger vilket är väldigt allvarligt. 

Allt har pausats på grund av pandemin. Det har 

aldrig hänt tidigare. Det gick helt enkelt inte att ge-

nomföra dem med hänsyn till rekommendationer-

na. Arrangemang som vi hann genomföra var lägret 

Livskraft vid nyår, ett sportlovsläger med ungefär 

50 deltagare och ledare och en ledarutbildning för 

de som skulle vara ledare under sommarens läger, 

vilket var ungefär 30 personer. Det innebär kraftigt 

minskade antal medlemmar för oss.

Vissa lokala föreningar ställde om och ordnade 

verksamhet i våras medan andra grupper ställdes in, 

så det ser väldigt olika ut bland våra lokalföreningar. 

Det vi vet är att många av dem också tappar med-

lemmar i år.

Vi arbetar med frågorna runt verksamhet och 

medlemskap - vad vi kan göra framöver? Framtiden 

som förening i en pandemi känns oviss, både lokalt 

och som distriktsorganisation.
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Det känns som att vi jobbar i motvind just nu, som 

förening och organisation.

Det är svårt att arbeta med föreningsliv när det 

pågår en pandemi! Vi vet inte vad som händer fram-

över. EFS Västerbottens ekonomi bygger mycket 

på gåvor och färre gudstjänster och arrangemang 

betyder en minskande ekonomi.
 
 
Hur tror ni att 2021 kommer att se ut för er i 
skenet av Corona?

Omställningar i verksamhet har gjorts till digitala 

mötesplatser. Det har krävts en hel del jobb, utbild-

ning och utrustning för att få det att fungera.

Hur länge kommer människor att vara rädda för att 

ses? Kommer pandemin att hålla i sig även under 

sommaren? Det är en stor förvirring fortfarande 

efter en väldigt tuff vår och höst 2020. Vi planerar 

för att kunna erbjuda läger igen så snart det är möj-

ligt ur smittspridningssynpunkt. Konfirmandlägren 

kommer att erbjudas i dubbel uppsättning till som-

maren för att kunna erbjuda de ungdomar som inte 

kunde konfirmeras i somras en plats.

Vi befarar att ekonomin kommer att blir ansträngd 
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på grund av minskat bidrag på grund av minskat 

medlemsantal och färre gåvor från lokala föreningar.

Hur tror du generellt att framtiden kommer att 
se ut för er och
civilsamhället? 

Jag upplever att kunskapen minskar kring värdet av 

demokrati, unga (och även äldre) förstår inte alltid 

poängen. Corona kan påverka på flera sätt, antingen 

blir det fler som vill vara delaktiga och det blir ett 

uppsving, eller så blir det svårare att engagera unga 

i styrelser.

När det gäller läger och andra arrangemang tänker 

jag att det förhoppningsvis

föds en större längtan att få ses igen. Miljömässigt 

är det bra att vi lärt oss att hitta digitala lösningar, 

det är det bra att ha kvar även efter pandemin. Det 

ökar tillgängligheten och människor från hela länet 

kan lättare delta exempelvis om möten sker digitalt 

där avståndet tidigare varit ett hinder.

Ekonomiskt är det svårt att säga; hur djupt ekono-

miskt hål blir det av Corona och 2020? Jag tror att 

det är viktigt att ha en kombination av ideella och
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anställda, att det ger en synergieffekt att ha en 

anställd. Det är lättare att kliva in som ideell om det 

finns en struktur som upprätthålls. Risken finns att 

det blir svårare att vara en ideell organisation om de 

anställda försvinner.

Det blir en skillnad också i att söka annan finansie-

ring om vi inte får verksamhetsbidrag, mycket idag 

går mot projektbidrag. Jag ser ett värde i att man får 

göra och fokusera på det man är bra på. Att man kan 

få jobba långsiktigt och göra något riktigt bra istället 

för korta insatser. Det känns som dåligt förvaltan-

de av pengar och människoresurser att hela tiden 

behöva hitta på ny verksamhet för att passa projekt-

bidragsstrukturen.

Får ni idag annat stöd än verksamhetsbidraget 
från Region Västerbotten eller kommunerna?

Lokalt söker Salt aktivitetsbidrag från kommunerna, 

men vi jobbar inte så mycket med projekt då det ofta 

är för smala och passar dåligt i vår verksamhet.
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Vad har ni för behov som Region Västerbotten 
och kommunerna kan hjälpa er med?

Att öka verksamhetsbidraget till ungdomsorganisa-

tionerna så det blir en större

trygghet. Någon sorts försäkring mot tillfälliga 

svackor i medlemsantalet,

exempelvis vid en pandemi. Återinför gärna ledar-

utbildningsbidraget, det betydde mycket för oss när 

det fanns.

Vi vill också bli sedda och bekräftade, jag upplever 

att det är stort fokus på

idrotten och att kyrkans verksamhet inte alltid får 

samma uppmärksamhet. Vi

gör bra och viktig verksamhet för barn och unga 

men det syns inte. Bland annat

arrangerar vi nyktra nyårsläger för 100 ungdomar 

varje år (Livskraft Norr)

scoutläger för 200 barn, ledare, familjer och ungdo-

mar och barnkördagar med upp till 300 barn. Kom-

munen borde inte blunda för det utan lyfta fram det 

mer.

Min upplevelse är att kyrkan inte får den uppback-

ning och uppskattning som vi ska ha från regionen 

och kommunerna.
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SCOUTERNA VÄSTERBOTTEN-ÅNGERMANLAND

Intervju med Emmy Halvarsson, kassör för 

Scouterna Västerbotten-Ångermanland och 

Kerstin Helmsjö, ledamot för Scouterna 

Västerbotten-Ångermanland

Scouterna har funnits sedan 1907 i England och har 

funnits i Umeå sedan 1911, och år 1930 i Skellefteå. 

Det är en världsomspännande organisation och i 

Sverige finns det ca 72 000-73 000 scouter.

Vårt mål är att göra unga redo för världen och 

livet, och vi ser naturen som vårt vardagsrum. Vi 

sysslar med allt från orientering, natur, sjukvård, 

miljö till att lära sig samarbeta.  Som scout kan man 

gå in när som helst, oavsett hur gammal man är 

kan man börja. Man kan gå med i scouterna som 

äldre, gillesscouterna, typ pensionärerna. Många 

läger kräver ju organisation och där kan äldre ledare 

jobba. 

Västerbotten-Ångermanland heter distriktet 

som har ungefär 600 medlemmar, inte inräknat 

kyrkscouterna för de är med i kyrkorganisationerna. 
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Allt är ideellt i distriktet med en styrelse på fyra 

personer. Distriktet har en samordnande funktion 

medan all verksamhet körs i föreningarna, vi betalar 

ut bidrag främst. Bidraget är till grupper eller 

personer som vill åka på utbildningar och läger, sen 

ordnar vi en del vårläger tillsammans med lokala 

kårer. Vi har en årlig tävling som vandrar runt i 

distriktet, Silvertävlingen, som är en av de viktigare 

sakerna där man tävlar i patruller.

Som scout ses man gång i veckan eller en 

långträff varannan vecka och då är vi ofta ute eller 

i en scoutlokal. Det finns en lokal i Normanstorp 

men den är i stort behov av renovering. Vi hade 

verksamhet på Teg där vi höll till på Bondegatan 

och Umeå scoutkår på Lotassen, men nu får vi inte 

vara där längre så vi hyr in oss på förråd i Tegs 

byagård och Ersboda. I dagsläget är mycket av vår 

verksamhet i Umeå runt omkring Gammliaskogen, 

Tegs byagård och Röbäcksskogen. Vi har ungefär 

600 medlemmar i 12 olika kårer.
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Har er verksamhet eller medlemsantal 

förändrats de senaste åren?

Vår verksamhet ligger ganska stabilt, för femton år 

sen var vi större och sen har det dalat lite. Förut 

fanns det mycket lokala kårer, men så är det inte 

idag. Det fanns en gång i tiden en kår på varje 

stadsdel men idag finns det kanske fyra kårer i 

Umeå. Det beror dels på brist på ideella krafter och 

engagemang men också på ett större utbud idag 

som kan konkurrera. Det är svår att locka folk idag, 

på ett annat sätt än förut då det kanske bara fanns 

scouterna och idrotten att välja mellan.

Hur har Corona påverkat er som organisation 

under året? 

Ett av våra problem är att kommunen inte hyr ut 

lokaler, så vi tvingas att vara ute ännu mer. Vi får 

inte längre laga mat och så, och eftersom vi inte har 

en lokal måste vi vara ute konstant. En del av vår 

verksamhet har vi i ett förråd, det är lite trist och vi 

hoppas att vi får tillgång till lokaler i framtiden. Vi 

försöker också att hyra in oss på byagårdar om det 

går, men det är alltid lite osäkert.
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Vi ställde in ett möte vid påsk på grund av Corona 

men har varit ute efter det. 

Alla sommarläger utom ett litet blev inställda, 

varje liten patrull hade en egen liten avslutningshajk 

istället. Det är inte lika roligt, men det var så det 

blev. 

Några hade en dagsutflykt från morgon till 

kväll och vi arrangerade Ensamhajk med de stora 

scouterna. Vårt lilla sommarläger var under 50 pers, 

och där hade vi färre personer i tälten och mycket 

handsprit.

Vissa inkomster har försvunnit, exempelvis att 

sälja fika på marknader, att vara parkeringsvakter på 

event, valborgsfirandet och inkomster på lokalhyra. 

Det är ju något som påverkar oss, men framförallt 

våra lokala patruller och föreningar. 

Hur tror ni att 2021 kommer att se ut för er i 

skenet av Corona?

Läger och hajker är det man ser fram emot som 

scout, ett läger är okej att ställa in, men om det 

blir fler blir det problem. Lite av scouterna är att 

vara många och komma ihop sig och se att man är 
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många, det betyder mycket för att lusten att vara 

scout. Nästa år är det ett superstort läger som 

arrangeras vart fjärde år och lockar runt 40 000 

personer. Tyvärr har det flyttats fram på grund av 

pandemin. Där har vi avvaktat för vi vet inte om 

det blir av, men kanske kan det gå att ordna något 

mindre läger ändå, lokalt. 

Vi får lösa året och verksamheten på något sätt, 

vissa har hyrt in sig i kyrkan och kör på handsprit 

och avstånd de gånger man är inne. Men det är 

svårt att planera i dagsläget utan vi får se vad vi 

gör. Sedan de utökade restriktionerna i mitten av 

november har vi kört digital scouting. Ibland har 

scouterna haft uppdrag att genomföra och sedan 

redovisa på den digitala träffen.

Hur tror du generellt att framtiden kommer att 

se ut för er och civilsamhället?

Tyvärr når inte scoutrörelsen ut till alla 

grupper. Många tycker att det är lite läskigt med 

skogen. Junis samarbetar mer med folk som är 

rädda för naturen och de har just nu börjat en 
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försöksverksamhet i höst tillsammans med Björksta 

scoutkår där de är ute varje vecka, vilket är jättebra.

Får ni idag annat stöd än verksamhetsbidraget 

från Region Västerbotten eller kommunerna?

Vi fick regionsbidraget tidigare men har eventuellt 

inte det längre. Det har varit svårt att få info om 

förhandsbesked, men vi har sökt i år och fått det.

Annars söker vi lokalt aktivitetsstöd och 

lokalkostnadsbidrag (el, hyra och försäkring på 

stugan) från kommunerna. Sen söker vi ibland för 

resor nationellt, från fonder och olika projektmedel, 

bland annat från Prins Carl Gustavs fond om det är 

unga som ska iväg på läger.

Vad har ni för behov som Region Västerbotten 

och kommunerna kan hjälpa er med? 

Vi önskar att det fanns medel att söka för 

lägerverksamhet och reguljär verksamhet, och 

att det inte var så krångligt. Klart att de behöver 

information från oss som söker, men kanske dra ned 

på hur mycket de kräver in?

Umeå kommun satsar mycket på sport, men det 
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finns många barn och unga som inte är intresserade 

av det. Scouterna lockar ju de unga som inte vill 

syssla med idrott, det är bättre att de blir scouter 

och har något att göra. Därför är det bra om det 

satsas på andra saker än idrotten kommunalt.

Konkreta saker är att göra det enkelt att hyra in sig 

på en stuga eller lokal där man kan ha sina saker. Att 

kommunen ger förutsättningar för att kunna driva 

sin verksamhet till en rimlig kostnad, vi har haft 

möten med kommunen men det är svårt. Förutom 

deltagaravgiften har vi inga inkomster, och den ska 

täcka allt. Det hade varit bra om det fanns bidrag 

för att kunna täcka större kostnader som att köpa in 

tält och annat material.

Vi har så dålig koll på regionen så vi hade gärna 

fått mer information och koll från regionen. Kanske 

få hjälp med bidrag med ledarutbildningar att 

arrangera kurser. Vi har en uppdelning där vi har 

flera län, det hade varit bra om regionerna pratade 

ihop sig hur man ska göra om man har kurser och 

samarbete över länsgränserna med deltagare.
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SVEROK VÄSTERBOTTEN

Intervju med Robin Adolfsson, ordförande för 

Sverok Västerbotten

Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund 

och Sverok Västerbotten har funnits sen ungefär 

2011, innan dess var det ett distrikt tillsammans med 

Sverok Norrbotten. Vi samlar unga i föreningar som 

sysslar med spelhobbyn, allt från rollspel och air-

soft till LAN och cosplay. Vi har främst verksamhet 

i Umeå och Skellefteå men även i vissa kommuner i 

inlandet och har cirka 1200 medlemmar där 770 var 

unga medlemmar under 2019.

Har er verksamhet eller medlemsantal föränd-

rats de senaste åren?

Vi har fått mindre medlemmar de senaste åren, ett 

tag gick det upp, men det är svårt att säga hur det 

ser ut i dagsläget mer än att det minskar. 

Innan pandemin kom höll vi ju på med massa eve-

nemang där vi försökte rekrytera nya medlemmar 

men det är svårt att fokusera på det nu då det mesta 

är inställt.
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Hur har Corona påverkat er som organisation 

under året? 

Verksamheten har helt klart blivit begränsade då 

vi måste flytta så mycket online, vilket i början var 

rätt nytt men framåt sett kommer det att gå bra. Vi 

kommer att kunna göra mer online på grund av att 

vi nu har gjort det och testat lite olika sätt att jobba. 

Vi har behövt flytta verksamhet online och drev ett 

projekt i somras med digitala träffar. 

Många av våra föreningar har ställt in såsom 

Klossens spel-onsdagar, Nordsken och olika lokala 

event. Både lajv och norrlands äldsta rollspelskon-

vent blir online. Många föreningar rekryterar inte 

nytt utan har mer fokus internt och att bara överle-

va. Det gör nog att vi kommer att få färre medlem-

mar, vilket blir mindre bidrag under nästa år.

Hur tror ni att 2021 kommer att se ut för er i 

skenet av Corona?

Jag är orolig att vi kommer att svårt att hitta folk 

att göra evenemang och fylla alla platser som vi 

har, inte bara i styrelsen utan generellt. Det gäller 

nog våra föreningar också, att det kan vara svårt 
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att engagera sina medlemmar. Det kommer att vara 

en utmaning att hjälpa föreningarna att överleva 

under 2021 om de inte kan bedriva sin verksamhet 

som vanligt. Det är svårt att engagera folk om saker 

tvingas lägga ned.

Vi kommer också att bli en helt ideell styrelse, där 

vi tidigare har haft en anställd på deltid. Och det 

kommer att ställa nya krav på oss och göra att vi 

behöver hitta ett nytt sätt att jobba internt.

 Om vi får mindre pengar så gör det också det 

svårare att bedriva verksamhet. Ett av våra största 

event har ställt in så våra medlemsantal kommer att 

bli mycket mindre.

Hur tror du generellt att framtiden kommer att 

se ut för er och civilsamhället?

Fördelen är att vi kommer att kunna arbeta myck-

et mer med att få in folk i det digitala och försöka 

få projektstöd för att utveckla den verksamheten. 

Vi har ju esport som verksamhet och har varit on-

line länge, så att vi ligger i framkant i det är kanske 

att förvänta sig och något som vi kan använda oss 

av. Jag tror att pandemin kommer att gå över, och 
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då kommer vi långsamt komma tillbaka till hur det 

var förut men jag hoppas vi kan behålla de digitala 

lärdomarna som vi fått mer oss. Speciellt för unga är 

internet mer lättåtkomligt och är en bra väg in.

Vi har även på spelkvällarna på Klossen att det är 

ganska hög medelålder, och många är hemma på 

nätet. Det kan vara svårt att motivera dem att spela 

med främlingar fysiskt, så att vara mer online kan 

gynna det analoga spelandet också i slutändan.

Samhället har börjat öppna saker mer nu, och nu 

när det öppnar finns ju en risk att spridningen ökar 

och vi måste stänga saker igen. Det är jobbig att sit-

ta i av och på situationer. Det är svårt när det finns 

så mycket information som måste ut till medlem-

marna och engagera dem i projekt som de inte vet 

om det kommer att bli av eller inte. 

Föreningar som är specifikt inriktade på analoga 

spel kommer nog ha svårt under denna tid och där 

vet vi inte riktigt hur vi kan stötta dem utan det är 

en utmaning för oss som distrikt.

Får ni idag annat stöd än verksamhetsbidraget 
från Region Västerbotten eller kommunerna?

Vi söker en del projektmedel, främst från Region 
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Västerbotten och Umeå kommun.

Vad har ni för behov som Region Västerbotten 

och kommunerna kan hjälpa er med? 

Det är bra om kommunerna kan hjälpa oss att sprida 

information om våra event, bland annat våra digitala 

event, och stötta med marknadsföring.

Pengar av alla de slag är ett sätt att kunna hitta 

nya sätt att arbeta på och kunna hålla i evenemang, 

vilket är bra. I framtiden är det viktigt för oss att få 

tillbaka våra lokaler och att få hjälp att behålla de 

lokala mötesplatser som finns. 

Det är bra om det blir en dialog och kommunika-

tion med Region Västerbotten och kommunerna 

kring vad vi vill och vad de vill. Vad kan vi hjälpa 

dem med och de hjälpa oss med? Vi är ju inte mot-

ståndare utan vi vill ju båda göra bra saker. Det här 

projektet, att prata med ungdomsorganisationer, 

hade lika gärna Region Västerbotten göra istället för 

oss. Den typen av dialog borde regionen skapa med 

ungdomsrörelsen i Västerbotten. Det känns som att 

kommunikationen måste öka.

Vi kommer att klara det här, även de föreningar 

som har problem kommer att kunna hitta sin väg 

tillbaka.
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UNF VÄSTERBOTTEN

Intervju med Ingrid Berglund, kassör i UNF 

Västerbotten och Meike Vogt, ordförande i UNF 

Västerbotten.

 

UNF är en del av Nykterhetsrörelsen. Förbundet 

finns i hela Sverige och i distriktet Västerbotten 

finns det en förening som befinner sig i Umeå.

UNF Västerbotten bildades 1970. Syftet är att skapa 

en nykter mötesplats för unga mellan 13 och 25 år. 

Vi erbjuder aktiviteter, exempelvis fredagshäng, 

baktävlingar, filmvisning och brädspelskvällar och 

har just nu 49 medlemmar i Västerbotten.

 

Har er verksamhet eller medlemsantal 

förändrats de senaste åren?

Det har skett ett generationsskifte de senaste åren 

och det har kommit och gått anställda. På grund 

av det har verksamheten och antalet föreningar 

i Västerbotten minskat. År 2018 hade vi 280 

medlemmar, och sedan minskade medlemsantalet 

kraftigt, men nu är det påväg upp igen i Umeå vars 
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förening gått från att arrangera aktiviteter mer 

sporadiskt till att ha en stabil och regelbunden 

verksamhet.

 

Hur har Corona påverkat er som organisation 

under året?

Distriktet har knappt haft knappt någon 

verksamhet. Umeå-föreningen däremot har vuxit 

mycket trots Corona vilket vi hänför till vårt lyckade 

projekt ”Nykter studentmottagning” i höstas. Även 

intensiv bidragssökning har förbättrat vår ekonomi.

Vi fick ett lokalkontrakt hösten 2019 och har sedan 

dess letat en hyresgäst som vi kan dela lokalen 

med men det var tufft. Corona har försvårat det 

ytterligare och beräknar därför en förlust på 10 000 

kr i uteblivna hyresintäkter.

Läget har lett till att vi har fått lägre deltagarantal 

på våra aktiviteter, både till följd av kraftig 

minskning av nya deltagare och av medlemmar 

som har beslutat att minska sin sociala krets. Vissa 

aktiviteter har vi ställt om till att fundera på distans. 

Det här drabbar oss ekonomiskt, främst eftersom 

Umeå kommun inte betalar ut aktivitets- och 
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att se ut för er i skenet av Corona?

Läget förändras snabbt och just nu är vi inställda 

på att vi kommer behöva göra vår verksamhet på 

distans i början av året.

 

Hur tror du generellt att framtiden kommer att 

se ut för er och civilsamhället?

Föreningslivet står inför en utmaning att det 

måste bli attraktivare för ungdomar. Det ska locka 

ungdomar att vilja vara med och engagera sig. 

Det handlar om en balans mellan tradition och 

förändring. Det finns ingen generell lösning utan det 

är upp till de enskilda föreningarna att hitta ett sätt 

som passar dem.

Vår förening satsar på studenter vilket vi tror att 

det är hållbart. Vi ser positivt på statistiken som 

säger att det är fler och fler ungar som väljer bort 

alkoholen. Det betyder att den gemenskapen vi 

”Föreningslivet 
står inför en 
utmaning att 
det måste bli 
attraktivare för 
ungdomar.”

lokalstöd för aktiviteter med 

färre än fyra deltagare eller 

som sker online. 

 

Hur tror ni att 2021 kommer 
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skapar är fortsatt relevant och kommer behövas 

även i framtiden.

 

Får ni idag annat stöd än verksamhetsbidraget 

från Region Västerbotten eller kommunerna?

Från regionen får vi inget stöd men från Umeå 

kommun får vi aktivitets- och lokalstöd. Där söker vi 

även projektbidrag om vi behöver.

Utöver detta får vi pengar från vår studieförbund 

NBV för bildningsverksamhet och det interna 

bidraget från UNF förbundet.

Dock skulle vi inte klara oss på de regelbundna 

stöd vi får för vår vanliga verksamhet. Det gör att vi 

ständigt måste bedriva projekt och söka pengar den 

vägen.

 

Vad har ni för behov som Region Västerbotten 

och kommunerna kan hjälpa er med? 

Modellen med lokalstödet passar inte oss eftersom 

vi har långa aktiviter få dagar i veckan. Det täcker 

bara en bråkdel av hyran. Kampen för att få in 

pengar till lokalhyra gör att vi inte kan fokusera på 

den verksamhet vi tror på, vilket är synd.
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Dessutom skulle det vara bra om det fanns en forum 

där föreningar syns och där nya medlemmar kan få 

reda på att vi finns.
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INTERVJU MED UNGA ÖRNAR

Intervju med Albin Norman, distriktsordföran-

de Unga Örnar Västerbotten och ledamot i för-

bundsstyrelsen för Unga Örnar

Unga Örnar som organisation har funnits sedan 

1930-talet och jobbat för att Barnkonventionen ska 

bli svensk lag, vilket har skett under 2020. Målet är 

att alla unga ska ha en meningsfull fritid då det är 

viktigt för att må bra. Vi jobbar genom att driva på 

makthavare och skapa opinion och som verksam-

het har vi olika lokala grupper med verksamhet som 

läger eller löpande verksamhet.

Unga Örnar har främst verksamhet i Skellefteå, 

Vindeln och Gräsmyr där det är allt från mat- och 

bak-cirklar till fritidsverksamhet, cheerleading och 

cirkus. Vi försöker att vara ett alternativ på orter där 

det inte finns fritidsgårdar eller så mycket annat att 

göra. Det är många som hör av sig om att starta upp 

en avdelning för det är svårt idag att hitta ställen 

att umgås på, vilket ju både är roligt och tråkigt på 

samma gång.
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Distriktet har 1-2 anställda i Skellefteå och drivs av 

en ideell styrelse som väljs årligen. Vi har pengar för 

våra föreningar så att de driva olika projekt. Natio-

nellt i Unga Örnar finns det ungefär 6000 medlem-

mar och ungefär 300-400 av dem bor i Västerbot-

ten.

Har er verksamhet eller medlemsantal föränd-

rats de senaste åren?

Jag upplever att medlemsantalet har gått upp lite 

och att det har varit en positiv trend de senaste 1,5 

åren. Både i Gräsmyr och Lycksele finns det intres-

se av att starta upp nytt, och det har nog att göra 

med att Unga Örnars verksamhet kan vara ett sub-

stitut där det inte finns fritidsgårdar. Det gör att vi 

ser mer intresse för oss i inlandet än i exempelvis 

Umeå, där vi förut hade läxläsning. Det lades ned 

på grund av bristande intresse, och det beror nog 

på att det finns ett större utbud och då uppstår inte 

samma vakuum som Unga Örnar kan fylla.

Vi vet att Unga Örnar kommer att tappa medlem-

mar då cheerleading har blivit accepterat som verk-

samhet av riksidrottsförbundet vilket gör att den 
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verksamheten försvinner. Det är en verksamhet som 

har varit väldigt populär i Skellefteå, så det kommer 

att påverka dem mycket.

Hur har Corona påverkat er som organisation 

under året? 

Det är klart att det påverkar att inte kunna ha verk-

samhet som vanligt, det har varit svårt att kunna 

följa verksamhetsplanen som vanligt bland annat. 

Det årliga lägret i sommar ställdes in, då det var 

bättre att ta det säkra före det osäkra. Vår verk-

samhet har ofta barn och unga medlemmar vilket 

gör det svårt att få alla att inse att de måste hålla 

avstånd till varandra och anpassa verksamheten. 

Mycket av verksamheten bygger också på volontä-

rer, som ofta är äldre i arbetarrörelsen och därför 

tillhör riskgrupper. 

Vi vet att vi kommer att tappa medlemmar på 

grund av cheerleadingen men vet inte hur Corona 

kommer att påverka förrän i slutet på året. Majori-

teten av medlemmarna kommer via vår veckoverk-

samhet.
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Hur tror ni att 2021 kommer att se ut för er i 

skenet av Corona?

Vi kommer inte att gå under men vi kommer att 

behöva anpassa vår verksamhet och fundera på hur 

den kan funka i framtiden. Det är skillnad på att 

tänka att det är ett undantagsläge och att tänka om 

bestående.

Det känns lugnt i dagsläget och att vi som distrikt 

får ta det som det kommer. Det är också svårt när 

det är i olika delar av länet att ha full koll på hur sa-

ker fungerar och sker i den veckovisa verksamheten 

ute bland föreningarna. 

För Unga Örnars verksamhet och målgrupp går 

det inte att göra verksamheten digitalt, utan hela 

tanken är att kunna erbjuda fysiska mötesplatser för 

barn och unga och skapa möjlighet för en menings-

full fritid. I det arbetet är de fysiska mötena viktiga, 

vilket gör att det blir svårt att göra saker digitalt och 

tänka att det blir samma sak. 

Hur tror du generellt att framtiden kommer att 

se ut för er och civilsamhället?

Vi har testat på digitala kurser och haft svalt intres-
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se, en grundbult i civilsamhället är just det sociala, 

vilket är vad som tar en smäll med Corona. Det är 

enormt viktigt med gemenskapen och att få träffas, 

det är vad som får folk att engagera sig och stanna 

kvar, att man får träffas. Det är mycket svårare att 

skapa den känslan digitalt, det blir inte samma sak 

och då riskerar folk att inte engagera sig. Och det 

kan ju få konsekvenser i framtiden.

Får ni idag annat stöd än verksamhetsbidraget från 

Region Västerbotten eller kommunerna?

Unga örnar bedriver studiecirklar via ABF och får en 

del bidrag från Socialdemokraterna i Västerbotten. 

Vi söker projektpengar men inte superaktivt.

Vad har ni för behov som Region Västerbotten 

och kommunerna kan hjälpa er med? 

Överlag behöver Region Västerbotten och kom-

munerna bli bättre på att ta kontakt med civil-

samhället. Det finns en vilja hos civilsamhället att 

engagera sig men kommunerna behöver fråga och 

sträcka ut handen. Det behövs en bättre dialog, vi 

vill ta plats och vara en del av samhället, och då be-

höver vi vara bättre på att samarbeta.
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SAMMANFATTNING

Medlemstrender bland Västerbottens 

ungdomsorganisationer

När det gäller trenden bland de tillfrågade 

ungdomsorganisationerna om deras medlemsantal 

de senaste åren är det väldigt blandat. Det är lätt 

att tro att alla organisationer backar men det 

är inte den bild som finns i Västerbotten. Vissa 

ungdomsorganisationer som exempelvis Junis 

och Unga Örnar menar på att de har har ökat sitt 

medlemsantal medan andra ligger mer stabilt. 

Andra organisationer som Sverok, Salt och UNF har 

minskat men även där finns det en trend där UNF 

ser att de håller på att öka i medlemsantal igen. 

Innan pandemin var många ungdomsorganisationer 

ganska stabila. 

 

Covid-19’s påverkan på organisationerna

Alla tillfrågade ungdomsorganisationerna säger att 

pandemin har påverkar dem och deras verksamhet 

på olika sätt, vilket inte är förvånande då en stor del 

av civilsamhället bygger på att träffas fysiskt och 
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umgås tillsammans. 

För många organisationer har en stor del av 

verksamheten ställts in, både verksamhet som 

de själva arrangerar såsom läger, men även 

föreningarnas verksamhet har påverkats. Flera 

nämner också övergången till digitala träffar, att 

inte kunna följa verksamhetsplanen som antogs på 

årsmötet och att anpassa sina styrelsemöten som en 

konsekvens av pandemin. 

Att både föreningarnas och de egna 

arrangemangen ställts in gör att många 

ungdomsorganisationer flaggar för att de 

kommer att ha minskade medlemssiffror. En del 

av ungdomsorganisationerna hann bedriva viss 

verksamhet innan pandemin slog till, men för 

många har en betydande del av verksamheten 

blivit inställd och med det en stor del av 

medlemsrekryteringen. Det här är ett problem inte 

bara på distriktsnivå utan det påverkar såklart även 

de lokala föreningarna som också lider av mindre 

medlemmar. Då många av ungdomsorganisationerna 

får bidrag som baseras på antalet medlemmar finns 

det en oro att det kommer att leda till minskade 
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bidrag och bli en negativ spiral.

Flera ungdomsorganisationer lyfter en 

oro över hur ekonomin kommer att se 

ut under 2021 då den redan påverkats 

under 2020 av minskade hyresintäkter, 

medlemsbidrag, arrangemangsinkomster. Vissa 

ungdomsorganisationer har en stark koppling till 

andra förbund och ifall bidragen minskar till dessa 

förbund så finns det en risk att även bidragen till 

ungdomsorganisationerna minskar, något som Salt 

nämner. 

Tankar om hur år 2021 kommer att se ut

Det går att se tre olika teman som återkommer 

kring framtidsspaningen för 2021.

1. Digitala mötesplatser/Anpassningar av 

verksamheten är något som flera organisationer 

lyfter, dels att de måste anpassa och köra 

verksamhet på distans eller digitalt men 

också att fundera kring frågan om hur det ska 

fungera i framtiden? Hur måste man anpassa 

verksamheten till en ny verklighet och nya 
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förutsättningar med minskade medlemmar och 

ekonomi.

2. Svårt att rekrytera och engagera nya medlemmar 

till styrelserna, inte bara till organisationernas 

styrelser utan även för lokalföreningarna. Det 

kommer att vara en utmaning att hitta folk 

som vill engagera sig då det inte sker fysiska 

träffar och det är så osäkert läge kring när 

samhället öppnar upp. Det gör att en del 

ungdomsorganisationer oroar sig för hur väl 

deras lokalföreningar kommer att överleva 

pandemin, och att det blir en stor minskning på 

sikt. Det har inte heller rekryterats lika många 

föreningar som det brukar göras årligen. Det är 

svårt att säga vilka konsekvenser det får på sikt 

för organisationerna i Västerbotten.

3. Sämre ekonomi är något som flera 

organisationer lyfter, dels på grund av minskade 

bidrag men även på grund av att de inte 

heller vet när personer vågar återvända till 

föreningslivet efter pandemin vilket kommer 

att påverka medlemsantalet även under 2021. 

Intressant är att även de organisationer som ser 
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att de kommer att öka medlemmar i framtiden 

för de ser ett tydligt behov fortfarande lyfter en 

ekonomisk oro kring att behöva prioritera sin 

verksamhet för att pengarna inte kommer att 

räcka till.

Funderingar kring civilsamhällets framtid

Det är tydligt att många av 

ungdomsorganisationerna lyfter utmaningen 

att locka till sig ungdomar och fortsätta vara 

relevanta. Hur skapar man en gemenskap och får 

unga att engagera sig ideellt när civilsamhället 

i stort tappar medlemmar och engagemang? 

En viktig fråga för framtiden är just hur man 

som ungdomsorganisation kan visa på värdet i 

föreningslivet och hur man hittar former som känns 

inbjudande och livskraftiga för ungdomar.

En grundbult i civilsamhället är den sociala 

gemenskapen och det fysiska mötet som inte helt 

kan ersättas av digitala träffar och kurser. Vikten 

av att träffa olika människor med olika bakgrund 

och mötas i ett samtal lyfts som en grundbult för 

demokratin och något som påverkar samhället i 
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stort. Genom att många mötesplatser blivit inställda 

under 2020 finns det en stor risk att det blir svårare 

att engagera unga till styrelserna i framtiden, så 

det är en fråga som organisationerna måste arbeta 

aktivt med. 

De digitala lärdomarna från 2020 är något som 

flera lyfter och hoppas att de kan bära med sig inom 

organisationerna i framtiden för att se över och 

utvecklas. Internet ses som mer lättåtkomligt och 

ett sätt för unga att hitta till organisationerna, men 

även att det ökar tillgängligheten över hela länet att 

delta.

Vikten av att stötta sina lokalföreningar med 

antingen att lägga om verksamheten till digital, 

eller i de fall det inte är möjligt få dem att överleva 

trots att de inte kan bedriva verksamhet är något 

som organisationerna ser som en utmaning som de 

kommer att behöva arbeta med i framtiden.

Hur djupt det ekonomiska hålet blir av Corona 

och 2020 är svårt att sia om, men med minskade 

ekonomiska möjligheter finns risk att lokala 

mötesplatser får stänga och att organisationerna 

inte längre har möjlighet att ha anställda utan blir 
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helt ideella. Kombinationen av ideella och anställda 

menar en organisation på ger en synergieffekt med 

ökad struktur och stöd. 

Idag finns det en trend där mycket går mot att 

söka tillfälliga projektmedel, något som tar både 

tid och engagemang från de ideella. Det finns ett 

värde i att få fokusera på sin verksamhet och det 

organisationerna är experter på, och att kunna 

planera långsiktigt och inte hela tiden arbeta med 

korta insatser. Risken finns att för mycket tid går 

åt till att försöka hitta ny verksamhet för att passa 

bidragsstrukturen och att de frågor de ideella 

brinner för inte känns lika prioriterade av samhället. 

Vad har ni för behov som Region Västerbotten 

och kommunerna kan hjälpa er med? 

En av de absolut viktigaste punkterna som 

ungdomsorganisationerna lyfter är mer kontakt 

och kommunikation med Region Västerbotten och 

kommunerna. De menar att det inte saknas en vilja 

att engagera sig och tycka till i olika frågor hos 

civilsamhället, och att det behövs en ökad dialog. 

Ungdomsorganisationerna är experter och kan 
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målgruppen, så därför är det viktigt att de också ses 

som en instans att fråga när det fattas beslut eller 

görs event för unga. 

Det är viktigt att bli sedd och bekräftad för den 

verksamhet de bedriver, och att den har samma 

status som andra organisationer och rörelser 

som exempelvis idrottsrörelsen. Att kommuner 

och regioner ska bli bättre på att lyfta fram 

ungdomsorganisationerna och deras medlemmar, 

för att hjälpa dem att öka sin synlighet. 

Utöver det lyfter flera frågan om ekonomiskt 

stöd, dels att öka verksamhetsbidraget för att 

ungdomsorganisationerna inte ska bli lika beroende 

av tillfälliga projektbidrag i sin verksamhet. 

Men också för att det minskar stressen över 

ekonomin och gör att mer fokus kan läggas på 

verksamheten. Bidrag som nämns är bland annat 

ledarutbildningsbidraget och de olika kommunala 

lokalstöden, men även att göra det enklare att söka 

medel till lägerverksamhet. 

Flera organisationer lyfter vikten av lokala 

mötesplatser, för att kunna träffas och bedriva 

verksamhet. Det är en fråga där de ser att 
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kommunerna kan hjälpa till genom att göra det 

enkelt att hyra in sig på lokaler, erbjuda ett större 

lokalstöd och stötta de ideellt drivna mötesplatser 

som finns för ungdomar.
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Slutligen

Sammanfattningsvis finns det ett stort engagemang 

och vilja bland ungdomsorganisationerna i 

Västerbotten. De vill vara med och påverka och ser 

positivt på sin verksamhet och sina medlemmars 

engagemang, men ser också svårigheter i form av 

minskade mötesplatser och ekonomiska problem 

i skenet av pandemin som lamslog Sverige under 

2020. Det finns en inställning att anpassa sig och 

ställa om sin verksamhet digitalt tills dess att vi kan 

ses igen, men flera lyfter också hur otroligt viktigt 

de fysiska mötesplatserna inom civilsamhället är för 

det enskilda engagemanget.

Vikten av att ständigt anpassa sig och hitta 

sin målgrupp bland de unga, oavsett om de är 

nyktra, kristna, scouter, musiker eller spelnördar 

är en utmaning som kvarstår och som kommer 

att fortsätta att vara aktuell även i framtiden för 

ungdomsorganisationerna i Västerbotten.
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EN HANDBOK FÖR DIG INOM AIRSOFT

Denna bok är en guide för dig som 
älskar airsoft och vill att alla inom 
airsofthobbyn ska känna sig välkomnade 
och accepterade. 

Genom att fundera på hur vi bemöter 
varandra och hur vi själva vill bli bemötta 
kan vi skapa ännu bättre miljöer att 
mötas i. 

Vi heter Sverok i alla våra sociala medier
LÄS MER OM OSS PÅ SVEROK.SE

SVEROK
 

Box 12825 

112 97 Stockholm 

010-551 93 00

info@sverok.se
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