Finansiering
– En hjälp för föreningen att finansiera sin FU och övrig
verksamhet

Föreningslyftet Göteborg

Manual
Finansieringsmanualen är egentligen en manual som vi inte velat lägga tid på att
skapa. Vi vill ha en finansieringsform av föreningslivet som möjliggör att
anställda jobbar för ett fungerande föreningsliv med värdegrundsfrågor högst på
prioriteringslistan. Det vi som nu är anställda inom ramarna för Föreningslyftet
har kompetenser inom förenings- och samhällsutveckling i första hand, och inte
att samla in pengar. Det är det andra som är bättre på, och mer lämpad att göra.
Vi vill arbeta med det vi är duktiga på, göra vår stad lite bättre med
föreningslivet som grund och gemensamma referenspunkt.

Manualens två delar
Vi har en tvådelad manual. Första delen är en handledning i vilka bidrag en
förening kan söka. Då antalet bidrag som föreningar kan söka är denna manual
en viktig guide för oss som är verksamma i föreningslivet, allra helst då det från
Göteborgs stad olika SDF är svårt att få pengar för verksamheter som föreningar
redan bedriver, utan istället ställs krav på att det måste vara någon ”ny”
verksamhet som föreningarna inte redan bedriver för att man skall vara
berättigad en peng från Stadsdelsförvaltningarna.
Del två är en paketering av delarna som genomförts I föreningslyftet. Om din
förening vill vända sig till ett företag eller annan organisation för att få
finansiering till en verksamhet kan ni använda en mall i manualen. Där
presenteras verksamheten på ett lämpligt sätt.

Föreningslyftets funktion
Föreningslyftets styrka ligger i att vi är många föreningar samlade och enade om
hur vi vill att föreningslivet ska verka i samhället. För att en statligt/kommunal
finansiering av ett fungerande föreningsliv ska till ska vi även fortsatt utnyttja
kraften i att vi är många idrotter och föreningar samlade.

Slutsatser
Generella slutsatsen i vårt arbete är att det är svårt att hitta bidrag till en
föreningsutvecklartjänst. Vi inom idrottsrörelsen vet vilken nytta vi gör i många
frågor i samhället. Vi måste bli ännu bättre på att paketera det för politiker och
beslutsfattare. Vi måste övertyga finansiärer om att föreningens styrka bygger på
att kunna ha en anställd i föreningen vars arbetsuppgifter är riktade mot
värdegrundsarbete och utbildningsplaner.

