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Under 2015 haft 6 protokollförda styrelsemöten. Föreningssamverkan har också haft 
flertalet enskilda möten med campinggästerna på Öhns camping.  
 
Föreningssamverkan har fortsatt under 2015 att arbeta med verksamhetsmålen och 
vad dessa innebär konkret. 
 
Föreningssamverkan ska 

� vara en ”paraplyförening” för alla föreningar i Matfors med omnejd  
Vi ska ta tillvara alla kategorier av föreningar och samverka för att 
föreningslivet i Matfors med omnejd ett attraktivt samhälle. 

� skapa gynnsamma förutsättningar mellan föreningar och samhället 
Genom samverkan utveckla idéer för föreningslivet och därmed skapa 
attraktionskraft för föreningar och Matfors med omnejd. 

� utveckla mötesplatser för människor, arrangemang och aktiviteter 
 

Föreningssamverkan har ca 40 föreningar som varit medlemmar under 2015. 
 
Under 2015 har vi haft flertalet möten med olika förvaltningar inom Sundsvalls 
kommun (exempelvis Kultur- och Fritidsförvaltningen, ordförande för Kultur- och 
Fritidsnämnden, Föreningsbyrån) för att diskutera förutsättningar mellan 
föreningsverksamhet och samhället i övrigt. Vi har planerat olika aktiviteter för 2016 
för att arbeta vidare med vårt samarbete mellan föreningsliv och kommunen vilket har 
resulterat i arrangemang och aktiviteter för 2016. 
 
Mötesplatser, arrangemang och aktiviterer i Matfors med omnejd 
 
Ett arrangemang som gick av stapeln under våren var Hacke Näslund, Docksta 
bordtennisklubb, som var inbjuden för att tala just om samverkan. Jättebra 
arrangemang i fina lokaler på Matfors Hockey’s arena ☺ 
 
 
 
 
 
 
 



 
Föreningssamverkan är precis som tidigare år huvudman för Nationaldagen och 
samordnare har varit föreningen Allas aktivitetshus. Precis som förra året så 
anordnades dagen på Tokarlsberget (i ösregn) tillsammans med andra eldsjälar från 
några föreningar och Tuna kyrka. Ett stort tack till alla inblandade som trots vädret 
genomförde dagen som var till glädje för många. Härliga uppträdanden! 
 
Föreningssamverkan ansvarar också för Kulturveckan och under 2015 blev vi 
tvungna att skjuta på denna vecka eftersom intresset var mycket svalt. Vi började då 
fundera på utförandet av veckan och i samarbete med några kulturföreningar och 
Sundsvalls kommuns Föreningsbyrå beslutade vi om ett nytt upplägg som innebär att 
vi gjort en evenemangskalender inom Matfors med omnejd där ni alla kan 
marknadsföra era aktiviteter. Evenemangskalender för 2016 hittar ni på 
www.foreningssamverkan.se och titta in under fliken ”Evenemang i Matforsområdet”.  
 
Badplatsen på Öhn vid sjön Marmen har precis som alla andra år varit en mötesplats 
för både badare och de som vill grilla, barnfamiljer och ungdomar.  
 
Öhns camping är en attraktiv camping med ett antal platser för säsongscampare men 
också platser för spontana övernattningar.  

Slutord 

Föreningssamverkans styrelse har fortsatt sitt strategiska arbete under 2015 och inte 
fokuserat på enskilda aktiviteter utan samverkan inom föreningslivet för att ge 
gynnsamma effekter för vårt civilsamhälle. 
 
Som vi alla vet så är det oerhört viktigt inom ideella föreningar att så många som 
möjligt gör så mycket som möjligt ☺ Dessvärre har det blivit få människor som ska 
göra många saker. Låt oss då göra dessa arbetsinsatser tillsammans med andra 
föreningar så att vi avlastar oss själva. På det sättet kan vi få gynnsamma effekter för 
våra föreningar OCH för Matforsområdet.  
 
Föreningssamverkan tror också att det går att integrera föreningsliv med samhället i 
övrigt inom glesbygdsområden för att få Matfors med omnejd att blomstra. Vi tror 
också att initiativ kommer till tack vare människor som har kreativa tankar kring just 
samverkan och gemensamma mål. Kort sagt så vill vi att alla börjar se möjligheter 
med samverkan i alla former.  
 
I vårt arbete tillsammans med andra föreningar och Sundsvalls kommun behöver 
Föreningssamverkan vara transparanta och ha en noggrann bokföring. När 
föreningen gick ifrån manuell bokföring till ett bokföringsprogram så gjordes ingen 
avstämning vilket resulterade i att styrelsen under 2015 valde att göra en förändring 
när det gäller revisor.  
 
Föreningssamverkans styrelse vill tacka alla er som bidragit till vårt föreningsliv 2015 
och ett stort tack till alla i Föreningssamverkans arbetsgrupper som alltid utför ett 
strålande arbete med att ge av sig själva, sin fritid, sin kunskap och sin kreativitet. 
 
Återigen - ett stort tack från Föreningssamverkans styrelse för verksamhetsåret 2015! 
 
 
 
 
 
………………………………… 
Erica Johannesson, ordf. 
 
 
 


