VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

www.samforma.se

1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

SEÖN, som under året ändrat namn till Samforma, är den samlande och kända aktören för
civila samhället i Norr- och Västerbotten, som ger röst till idéburna organisationer och är
en aktiv part att föra dialog med. Detta budskap har spridits till strategiska personer inom
offentlig sektor på lokal och regional nivå samt till intresserade organisationer inom civila
samhället. Detta har förstås mestadels gjorts digitalt på grund av coronapandemin. I
Samformas stora geografiska område har detta möjliggjort för fler deltagare att vara med i
aktiviteterna som ordnats. En viss omställning har krävts särskilt i SÖK-projektet, men säkert
kommer aktiviteter även efter pandemin göras digitalt.
Ett stort TACK till medlemsorganisationer, finansiärer, samverkansparter, medarbetare och
eldsjälar för ett fantastiskt år för nya Samforma.
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Styrelsen
Styrelsen har bestått av ordförande plus fyra ledamöter från Norrbotten och fyra ledamöter
från Västerbotten. Styrelsen har totalt haft åtta protokollförda möten samt ett flertal
överläggningar via e-post. Styrelsen har en skriven rutin för hantering av protokoll.
Valda funktionärer:

Ylva Löwenborg, ordförande
Martin Vikgren, vice ordförande
Roger Filipsson, kassör
Ann-Marie Lindgren, sekreterare
Katarina Halvardsson, ledamot
Maria Stenberg, ledamot
Yvonne Stålnacke, ledamot
Ida Nordlund, ledamot
Ramy Ibrahim, ledamot (lämnade uppdraget under året)

Revisor

Marie Sandström-Öhberg

Ersättare

Carina Holmström

Valberedning

Lisa Nilsson (sk)
Niclas Bromark
Madelene Hansson
Styrelsen hade årsmötets uppdrag att utse ytterligare en
valberedare från Norrbotten, vilket tyvärr inte gjorts.

GDPR-registeransvarig

Ann-Marie Lindgren

Arbetsgivarkontakt

Martin Vikgren

www.samforma.se

3

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Årsmöte
Årsmötet genomfördes digitalt 27 april. Där deltog 15 personer. Mötesordförande var
Monica Marklund. Årsmötet beslutade ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

Medlemmar
När år 2020 sammanfattades hade Samforma 31 st medlemsorganisationer verksamma i
Norr- och/eller Västerbotten.

Kontor
Niklas Lindmark har tjänstgjort som verksamhetsutvecklare från april 2020 med kontor i
hemmet (Skellefteå). I Luleå har Ulrika Enbom Karlsson varit projektledare med kontor i
anslutning till Rädda Barnens kontor, men i hemmet under pandemin. Martin Vikgren har
haft regelbundna digitala träffar med medarbetarna. Samforma har avtal om ekonomitjänst
med Idrottsservice AB.

Projekt
Regional överenskommelseprocess i Norrbotten – SÖK-projektet
Projektet SÖK Samverkan ska hitta bra former för samverkan mellan offentlig sektor och
civilsamhället i Norrbotten, detta för att möta framtidens samhällsutmaningar tillsammans i
länet. Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och Samforma har samlats i ett
gemensamt projekt för att ta tillvara det engagemang och den kompetens som finns i
civilsamhället. Projektet består av följande olika delar:


En kartläggning av den samverkan som sker idag mellan offentlig sektor (Region
Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten) och civilsamhället på regional nivå i
Norrbotten.



Kunskapshöjande föreläsningar och dialoger.



Formulering av en överenskommelse om formerna för samverkan.



Framtagande av en handlingsplan för att stärka fortsatt samverkan.
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Projektet pågår fram till 28 februari 2021. Ulrika Enbom-Karlsson har varit Samformas
projektledare och Lena Kandelin har varit Region Norrbottens motsvarighet. Samformas
förtroendevalda och anställda har under året deltagit i olika projektgrupper samt medverkat
på projektets kunskapsdialoger. Ylva Löwenborg och Katarina Halvardsson har ingått i
styrgruppen samt Niklas Lindmark i arbetsgruppen.

Ulrika E Karlsson och Lena Kandelin

Verksamhetsbidrag från Region Norrbotten
Samforma beviljades verksamhetsbidrag från Region Norrbotten med syfte att organisera
civila samhället i Norrbotten genom olika former av aktiviteter. I och med projektet kunde
Samforma anställa verksamhetsutvecklare.
Projektansökan Västerbotten
Projektansökan om dialog- och samverkansprojekt som inskickades till Region Västerbotten
avslogs under våren. Arbetet med att utveckla samverkan har dock fortsatt med hög
intensitet och vi har under året genomfört flertalet möten med politiker och tjänstepersoner
med syfte att kunna påverka om ett samverkansprojekt under nästkommande år.
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MUCF-projektansökan
Ansökan om projektmedel för att stärka demokratin i Norr- och Västerbotten genom bl a
kunskapskonferenser skickades in under året. Projektansökan avslogs.

Arrangerade seminarier och workshops
Medlemsmöte 24 nov
Ylva välkomnade 36 personer och gav en kort introduktion till Samforma. Peter Örn,
ordförande i nationella kommittén Demokrati 100 år, föreläste om idéburen sektors
betydelse för demokratin och de trender och utmaningar som finns koppade till det
demokratiska utrymmet i Sverige och omvärlden. Smågrupper diskuterade frågor som
kommittén föreslagit. Hampus Nilsson, utredare på LSU – Landsrådet Sveriges
ungdomsorganisationer, berättade om det utbredda hotet och hatat mot det unga
civilsamhället. Niklas berättade om nystartade nationella nätverket Nysta och presenterade
ytterligare samtalsfrågor i smågrupperna. Roger, Katarina och Ida presenterade Samformas
målområden och ekonomi. Martin berättade om arbetet med stadgeöversyn.

Peter Örn, Demokrati 100 år

Hampus Nilsson, LSU

Medverkan i dialoger, seminarier och workshops
Dialoger på regional nivå
Samforma har medverkat på en rad mötesplatser för att sprida kunskap om idéburen
sektor, exempelvis på föredrog Niklas Lindmark och Ylva Löwenborg på Länsstyrelsen
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Norrbottens seminarium om covid-19 och social hållbarhet. Den 7 oktober deltog Ylwa
Löwenborg i ett panelsamtal på Social Innovation i Norr.
Samforma har bidragit i arbete med Länsstyrelsen Norrbottens enkät om covid-19 och
social hållbarhet i Norrbotten, som skickades ut under hösten 2020.
Dessutom har ett antal informella dialoger genomförts med både politiker och
tjänstepersoner samt företrädare för den idéburna sektorn för att både ge och få kunskap
och perspektiv.
Europeiska regionala utvecklingsprogrammet 2021–2027
Medverkat i framtagningen av Europeiska regionala utvecklingsprogrammet 2021–2027
(ERUF) genom tre inskickade remissvar samt deltagit på workshops och dialoger med
ansvariga tjänstepersoner.
RUS-processen Västerbotten
Samforma lämnade två yttrande utifrån remisser på ny Regional utvecklingsstrategi
Västerbotten för år 2020–2030. Dessutom genomfördes möten med ansvariga politiker
och tjänstepersoner samt ett pressmeddelande och kritisk debattartikel tillsammans med 21
idéburna organisationer gällande delaktighet och dialog i processen. Dessa insatser fick
stort medialt utrymme och kommenterades positivt på ledarsidor vid upprepade tillfällen.
Folkhälsostrategi Norrbotten
I Region Norrbottens Folkhälsoberedning har Ylva Löwenborg varit Samformas
representant. Ordförande i beredningen är Linda Frohm, regionråd.
Jämställdhetsdelegation Norrbotten
Katarina Halvardsson har varit ledamot i delegationen via Samforma medlemsorganisation,
men har allt som oftast yttrat sig för Samforma.
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Dialoger på nationell nivå
Nysta
Deltagit i en nationell arbetsgrupp inom Nysta; civilsamhällets nystartsgrupp post-corona,
med målet att ta fram ett nytt samhällskontrakt. Samforma medverkar i arbetsgruppen ”Det
demokratiska utrymmet. Genom arbetet i Nysta kan Samforma lyfta in och påverka i viktiga
nationella frågor som berör Övre Norrlands civilsamhälle samt inhämta värdefull kunskap
till Samformas medlemsorganisationer. I december genomfördes en Nysta-workshop om
Demokratisk inkludering där Ylva Löwenborg föredrog på temat ”Demokratisk inkludering
med ett stad- och landperspektiv”. Samforma, genom Niklas, Ylva, Roger har även deltagit
på flertalet andra Nysta-arrangemang under året.
Deklaration för en stark demokrati
Samforma har undertecknat ”Deklaration för en stark
demokrati”. Undertecknandet innebär att Samforma
tar ställning för vårt demokratiska styrelseskick,
demokratins grunder samt tar avstånd från
diskriminering, extremism, främlingsfientlighet,
korruption och rasism. Genom dessa tre åtaganden
har Samforma åtagit sig att bidra till att demokratin
står sig stark även i framtiden.
Ylva Löwenborg
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Kommunikation
SEÖN ändrades till Samforma och fick samtidigt ny logga och
modern grafisk profil. På grund av pandemin blev lanseringen i
avsevärt enklare format än vad styrelsen från börjat hade önskat.
Den web-blogg/hemsida som tidigare fanns ersattes under
hösten av ny websida och ny Facebook-sida. SEÖN:s tidigare
Facebookgrupp ändrades till “Samtalsforum för stärkt idéburen
sektor i norr!” Facebooksidan hade ca 160 gillar-markeringar och
gruppen 230 medlemmar.

Ny grafisk profil

Arbetet med en kommunikationsstrategi påbörjades i slutet av året med målsättningen är att
synas mera, oftare och tydligare för rätta målgrupperna. Arbetet förväntas vara klart våren
2021.
Styrelsen samlar alla sina dokument, bilder och andra handlingar i en gemensam Dropbox.

Övrigt
Samforma har kollektivavtal genom Arbetsgivaralliansen, vilket även inkluderar ansvars- och
olycksfallsförsäkring för styrelsen.
Under året blev Samforma medlem i Folkrörelsearkivet Västerbotten. Motsvarande
medlemskap i Norrbotten är begärt men ej återkopplat.
Styrelsen har antagit policys gällande kränkande behandling, rehabilitering respektive
alkohol.
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Övre Norrland mars 2021

Ylva Löwenborg

Martin Vikgren

Roger Filipsson

Ann-Marie Lindgren

Katarina Halvardsson

Ida Nordlund

Maria Stenberg
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