
Verksamhetsberättelse 2022 - Örebros Makalösa Föräldrar
Antal vuxna medlemmar vid medlems årets slut: 49
Styrelsen har bestått av: Sofie Höijer (ordförande), Magnus Rosenholm (kassör), Frida Wigelius Skoglund (sekreterare),
Veronica Varg (ledamot), Sky Forngren (ledamot).
Antal genomförda styrelsemöten: 10
Utbildningar: Under året har styrelsen haft privilegiet att få gå utbildningen “Att inspirera ideella” som anordnats digitalt.
Utbildningen erbjöds som stöd för styrelsen genom riksförbundet sveriges makalösa föräldrar.
Sommarläger: Örebros makalösa föräldrar anordnade sitt första läger på egen hand med ekonomiskt stöd från
riksförbundets sveriges makalösa föräldrar. Lägret hölls på lägergården Kopparbo i Dalarna.

Mål (Vad) Åtgärd (Hur) Ansvarig (Vem) Resultat Klart (När)

Hitta rutinerna för
styrelsearbetet

Lära känna varandra
bättre i styrelsen,
upprätta rutiner för
arbetssätt och fördela
roller. Planera in form
och tid för kommande
styrelsemöten.

Ordförande/Styrelsen -i början av
verksamhetsåret
2022 hade styrelsen
en arbetsdag där
rutiner och arbetssätt
togs fram. Arbetet att
hitta rätt rutiner har
fortsatt under året
ióch fortsätter även
under 2023.

Mars 2022

Genomföra årsmöte Planera för och
genomföra ett

Styrelsen i
samarbete med

Årsmöte är bokat till
230212 och kommer

Februari 2023



årsmöte samordnare att genomföras på
Komtek i Örebro.
Efter mötet bjuds på
lunch för alla som
deltagit.

Värva medlemmar.
Måltal: 50
medlemmar vid slutet
av 2022

- Vara aktiv och
närvarande i
fb-gruppen
- Välkomstbrev till
nya medlemmar
- Roliga aktiviteter
som riktar sig till olika
åldersgrupper och vid
olika tillfällen

Styrelsen -Föreningens
fb-grupp växer och
har över 170
medlemmar.
Styrelsen har även i
år använt plattformen
för att nå ut till nya
och befintliga
medlemmar gällande
kommande
evenemang och
annat som händer i
föreningen.
- Välkomstbrev har
skickats ut ut direkt
när medlemmar
träder in i fb-gruppen.
Där finns det
information om vad vi
i föreningen gör, samt
hur man blir medlem i
själva föreningen.
- Välkomstbrev till
nya medlemmar har
skickats via mail efter
registrering.
-Under året har
föreningen anordnat

Vid verksamhetsårets

slut



14 aktiviteter riktad
mot olika
åldersgrupper. Med
totalt 272 deltagare,
sammanlagt.
- Föreningen
anordnade även ett
sommarläger under
sommaren 2022.
- Vid årsskiftet 22/23
hade föreningen 49
antal vuxna
medlemmar.

Behålla medlemmar
(medlemsvård)

- Genomföra
lära-känna-träffar för
nya medlemmar
- Intressanta och
roliga aktiviteter som
medlemmarna önskat
i
medlemsundersöknin
gen
- Aktiviteter som
vänder sig till olika
åldersgrupper
- Samma aktivitet
jämn och udda
vecka, om möjligt
- Uppmuntra till
värdskap
- Ta hand om nya
medlemmar vid
aktiviteter

Styrelsen -Under året har flera
aktiviteter anordnats
där både nya och
gamla medlemmar
har deltagit och getts
möjlighet att lära
känna andra från
gruppen.
- Under året har
aktiviteter med olika
åldersinriktning
erbjudits. Både för
yngre barn, äldre
barn samt aktiviteter
som passar alla
åldrar.
- Det har inte varit
möjligt att alltid kunna
erbjuda samma
aktiviteter både udda

Löpande under
verksamhetsåret



- Årlig
medlemsundersöknin
g

och jämna veckor då
det har varit svårt att
få medlemmar att
aktivt delta som
värdar. En variation
av jämna och udda
veckor har dock
funnits. 8 aktiviteter
har genomförts udda
veckor och 6
aktiviteter jämna
veckor.
- Styrelsen har
uppmuntrat till
värdskap både
genom
facebookgrupp,
privata meddelande
till medlemmar samt
muntligt. Det har
dock gått trögt. Vi vill
här rikta ett stort tack
till er fyra medlemmar
som ställt upp och
anordnat aktiviteter,
ni är guld värda. Fler
som er behövs för att
fler aktiviteter och
bättre fördelning ska
vara möjlig.
- En
medlemsundersöknin
g angående
sommarlägret



genomfördes efter
sommarens läger.

Marknadsföring - Bjuda in lokalpress
vid lämpliga
arrangemang -Tipsa
om föreningen i
lämpliga fb-grupper
-Visa oss på
familjecentraler och
mötesplatser via
planscher och info

Styrelsen -Kontaktförsök med
lokalpress har funnits
men inga reportage
har blivit av. Arbetet
fortsätter under 2023.
- Både styrelsen och
medlemmar har
tipsat om föreningen
och vår fb-sida i flera
lokala grupper på
Facebook, vilket har
resulterat i att fler har
hittat föreningen
-familjecentralerna
har ej tagit emot
besök under året på
grund av restriktioner.

Löpande under
verksamhetsåret

Regelbundet ansöka
om medel genom
fonder och stiftelser

Utifrån
styrelsemedlemmarn
as önskemål och
idéer

Ordförande/Styrelsen - Styrelsen har under
året sökt och blivit
beviljade extra bidrag
från
riksorganisationen
vid flera tillfällen.
- Örebro kommun
bidrog ekonomiskt
med uppstartsbidrag.

Enligt årshjul

Fortsatt samarbete
med Örebros
kommun

- Upprätta kontakt
med passande
verksamheter
- Ansök om årligt

Styrelsen -Styrelsen har fortsatt
gott samarbete med
Örebro kommun.
Föreningen erhöll

Februari 2022



medlemsbidrag även ekonomiskt
bidrag.

Fortsätta samarbete
med Sensus
studieförbund

Hålla kontakten med
verksamhetsledaren i
Örebro och
genomföra
studiecirklar i
styrelsearbete

Ordförande -Samarbetet med
Sensus
studieförbund
fortsätter. Under året
har inga faktiska
möten ägt rum på
grund av restriktioner.

Under
verksamhetsåret

Samarbete med
andra föreningar eller
relevanta aktörer i
Örebro med omnejd

- Vara öppna för nya
givande samarbeten
med lämpliga
samarbetspartners

Styrelsen -Styrelsen har varit i
kontakt med olika
föreningar under året,
Fritidsbanken har
varit positiva till
samarbete och
arbetet kommer att
fortsätta under 2023.
Även komtek har
varit positiva och
lånar ut lokaler för
årsmötet. Aktiviteter
på komtek planeras
till början av 2023.

Löpande under
verksamhetsåret

Samarbeta med Riks
och övriga
lokalföreningar vid
behov

Ta emot stöd och
hjälp som erbjuds
och undersök
möjlighet att
genomföra vissa
typer av aktiviteter
tillsammans med
närliggande
lokalföreningar, till

Styrelsen -Under året har
styrelsen fått ett fint
stöd från
riksorganisationen för
att föra
styrelsearbetet
framåt, detta har varit
en mycket
uppskattad hjälp från

Löpande under
verksamhetsåret



exempel Stockholm oss i styrelsen. Vi har
fått hjälp både genom
personlig kontakt från
riksorganisationens
olika funktioner samt
genom den
konferenser som
anordnats under året.
- Fb-gruppen för
inspiration, har
fortsatt användas
som kontaktväg med
andra styrelser i
landet. Under året
har här delats tips,
råd och funderingar,
vilket varit både
roligt, inspirerande
och uppskattat.

Genomföra
regelbundna,
återkommande
aktiviteter

- Min 1 aktivitet
varannan månad
riktade till barn i olika
åldrar
- Återkommande
träffar för vuxna

Styrelsen -Föreningen har haft
14 aktiviteter under
året, samt ett
sommarläger.
- Under året har AW
erbjudits vuxna vilket
har varit ett positivt
inslag och vi har fått
bra respons från
medlemmar..

Löpande under
verksamhetsåret

Anordna ett
sommarläger för

-Med hjälp av en
lägergrupp
-Ansöka om bidrag

Styrelsen -Under sommaren
2022 kunde
lokalföreningen med

Juli



medlemmar i Örebros
lokalförening

från Riks och andra
fonder

ekonomiskt stöd från
riksförbundet
genomföra vårt första
läger. Planering för
sommarläger 2023 är
redan i full gång och
vi ser fram emot ett
lyckat läger även
nästa år.

Vi i styrelsen för Örebros makalösa föräldrar vill tacka riksförbundet sveriges makalösa föräldrar och Örebro kommun för fint
samarbete under året. Vi vill även tacka komtek för att vi får låna era lokaler för vårt årsmöte och ser fram emot fortsatt samarbete.
Och sist men inte minst vill vi rikta rikta ett extra stort tack till alla er medlemmar, det är vi som tillsammans är föreningen. Vi i
styrelse ser fram emot ett nytt spännande verksamhetsår tillsammans med er under 2023.

- Sofie, Magnus, Frida, Veronica och Sky.


