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Årsmötet 2021  
Årsmötet genomfördes digitalt 6 maj. Där deltog 27 personer. Mötesordförande var Patrik Schröder. 
Årsmötet beslutade ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet.  
 

Styrelsen  
Styrelsen har bestått av 8 ledamöter. Styrelsen har totalt haft åtta protokollförda möten samt ett 
flertal överläggningar via e-post. Styrelsen har en skriven rutin för hantering av protokoll.   
   
Valda ledamöter: Ylva Löwenborg, ordförande   

Martin Vikgren, vice ordförande   
Ann-Marie Lindgren, NBV norr, sekreterare 
Roger Filipsson, kassör  
Katarina Halvardsson, ledamot   
Lena Lindström, Svenska Kyrkan Luleå stift, ledamot 

                          Anna Björk, Riksteatern, ledamot 
                                                   Luka Anic, Studiefrämjandet, ledamot 
                            
                                                    Ann-Marie Lindgren har under året avsagt sig sin plats i styrelsen. 
   
Revisor  Carina Holmström  
Ersättare  Bo Olofsson  
  
Valberedning  Lisa Nilsson (sk)  
                                           Agnetha Eriksson, NBV Norr 

Niclas Bromark  
 
Styrelsen hade årsmötets uppdrag att utse ytterligare en valberedare 
från Norrbotten, vilket tyvärr inte lyckats.  

  

Medlemmar   
När år 2021 sammanfattades hade Samforma 34 st medlemsorganisationer verksamma i Norr- 
och/eller Västerbotten.   
  

Personal  
Niklas Lindmark har tjänstgjort som verksamhetsutvecklare 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 t.om. februari. Samforma har avtal om ekonomitjänst med Idrottsservice 
AB.  
Under slutet av året genomfördes rekrytering för att ersätta Niklas som ska vara föräldraledig första 
halvåret 2022. Åse Classon rekryterades för anställning från och med 1 januari men hade möjlighet 
att göra praktik under decembermånad. 
 

Projektverksamheten 

 



Projekt Samforma 2021 

Under året har ett projekt med finansiering från Region Norrbotten bedrivits med syfte att ta ett 
större ansvar för samordningen och utvecklingen av civilsamhället i Övre Norrland. Bland annat så 
har projektet arbetat med att  

• Tagit fram och lanserat medlemsrapporten ”Social innovation i norr – Kunskaper och erfarenheter 
från idéburna organisationer i Norrbotten och Västerbotten”, som är skriven i samarbete med Malin 
Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet. Rapportens syfte är att både inspirera och ge 
kunskapspåfyllnad, samt utgöra ett stöd till de många aktörer som på olika sätt arbetar och verkar i 
och för sektorn. 

• Stärkt det strategiska och operativa kommunikationsarbetet genom att utveckla och sprida 
kunskaper i Samformas kommunikationskanaler. Publicerat texter och filmer om sektorn tillsammans 
med medlemsorganisationer. Arbetat fram en digital strategi för Samformas kommunikationsarbete 
som ska bidra till ett långsiktigt och systematiskt kommunikationsarbete som främjar 
kunskapsspridning, påverkansarbete och stärkt samverkan. Publicerat en rad artiklar, bland annat om 
betydelsen av en levande demokrati i hela landet samt om vikten av civilsamhällets medverkan i 
rådande samhällsomvandlingen. Etablerat ett medlemsbrev/nyhetsbrev med drygt 70 intressenter 
från civilsamhälle och offentlig sektor. 

• Anordnat samtal med Patrik Schröder, ordförande för Forum, för att samtala om civilsamhällets 
framtid och formandet av ett nytt samhällskontrakt genom Nysta. 

• Anordnat seminariet Action Agenda 2030 – med civilsamhället som motor, som var starten på en 
gemensam kraftsamling med syfte att stärka civilsamhällets roll i genomförandet av Agenda 2030. 
Mötet gästades av Ingvar Rönnbäck, grundare och styrelseordförande för Another Development 
Foundation samt Hanna Zetterberg, utredningssekreterare på Nationell samordnare för Agenda 
2030. 

• I samarbete med Länsstyrelsen Norrbotten och Region Norrbotten anordnat seminarium med 
Hannah Kroksson, generalsekreterare LSU Sveriges ungdomsorganisationer; Ylva Löwenborg, 
ordförande Samforma; Linda Frohm, regionråd; och Lotta Finstorp, landshövding om Civilsamhällets 
betydelse för det demokratiska utrymmet. 

• Anordnat Samforum tillsammans med Region Norrbotten och Länsstyrelsen Norrbotten. Flertalet 
talare, ex. Lotta Finstorp, landshövding, Linda Frohm, regionråd, Ylva Löwenborg, Samforma. Sophie 
Nachemson-Ekwall, ekonomijournalist och doktor i företagsekonomi. 

• Anordnat seminarium med Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomställning vid 
större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten, om idéburen 
sektor och den pågående samhällsomvandlingen i Norr- och Västerbotten. På seminariet samlades 
drygt 60 deltagare från olika organisationer och sektorer. Utöver seminariet har flertalet andra 
aktiviteter genomförts på samma tema, ex. möten med Peter Larsson, debattartiklar, dialogmöte 
med medlemsorganisationerna, möten med olika intressenter. 

• Anordnat seminarium med temat social innovation hur stärker vi den idéburna innovationskraften? 
Med bland annat Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, Niklas Gandal, strateg 
Samhällsbyggnad vid Region Västerbotten och Roger Filipsson, Samforma. 



• Deltagit i en rad olika paneler och mötesplatser för att prata förutsättnings- och samverkansfrågor, 
ex. på Social Innovation i Norr, MUCF:s kunskapskonferens, SKR:s kunskapsnätverk. 

• Deltagit i en nationell arbetsgrupp inom Nysta; civilsamhällets nystartsgrupp post Corona, med 
målet att ta fram ett nytt samhällskontrakt. Samforma medverkade i arbetsgruppen ”Det 
demokratiska utrymmet och bidrog främst utifrån ett regionalt och stad- och landperspektiv. Genom 
arbetet i Nysta har Samforma lyft in och påverkat i viktiga nationella frågor som berör Norrbottens 
civilsamhälle samt inhämta värdefull kunskap till Samformas medlemsorganisationer. 

• Genomfört en rad möten med regionala politiker och tjänstepersoner för att bidra till 
kunskapsspridning samt prata förutsättnings- och samverkansfrågor. 

• Stärkt dialog med LTU genom bland annat samtal och möten kopplat till överenskommelsen, 
samhällsomvandlingen, social innovation, centrumbildning m.m. 

• Under projektperioden har Samforma fått tre nya medlemsorganisationer; Riksteatern 
Västerbotten, Studiefrämjandet Västerbotten, Föreningen Urkraft. 

• Strategiskt ledningsarbete kopplat till den regionala överenskommelsen, i form av 
ledningsgruppsarbete samt stöd till det operativa gemensamma arbetet (läs mer nedan). 
 

Regionala Överenskommelsen i Norrbotten 

Planerat och utfört utrullningen av överenskommelsen inkluderat ansökningsprocess, 
signeringsaktivitet och signeringsförfarande, upprättande av stödstruktur med ledningsgrupp, 
utvecklingsgrupp och mötesplatser, inklusive tillhörande kommunikation. 

• Operativt stöd till lednings- och utvecklingsgrupp för förankring, implementering och 
genomförande av Överenskommelse och aktivitetsplan. Planerat, startat upp och samordnat 
utvecklingsgruppen samt ledningsgruppen under projektperioden. Startat upp och varit 
tjänstepersonstöd till tre arbetsgrupper som konkret har påbörjat arbete med respektive uppdrag. 1) 
Arbeta för att överenskommelsen är implementerad och kommunicerad i respektive parts nätverk 
genom att konkretisera och prioritera aktiviteter som också tydligt följs upp. 2) Konkretisera och 
prioritera aktiviteter utifrån åtaganden som utvecklar samverkansytor, arbetssätt och gemensamt 
språk som också tydligt följs upp. 3) Konkretisera och prioritera aktiviteter som förbereder 
etableringen av en stödfunktion till lokala överenskommelser/samverkansstrukturer i länets 
kommuner. Planera, genomför och följ upp den årliga konferensen Samforum hösten 2022 samt 
andra kunskapshöjande insatser inom ramen för överenskommelsen. 

• Under projektperioden har totalt 15 aktörer anslutit sig till överenskommelsen. 

• Deltagit i ett samverkansprojekt med Malin Linberg, LTU, som bidragit till att följeforskning av 
överenskommelseprocessen har genomförts under projektperioden. 

Det regional SÖK-projektet, vars arbete utmynnade i ett fortsatt arbete med Överenskommelsen i 
Norrbotten, pågick fram till och med februari 2021. Ulrika Enbom-Karlsson har varit Samformas 
projektledare och Lena Kandelin har varit Region Norrbottens motsvarighet. Ylva Löwenborg och 
Katarina Halvardsson har ingått i styrgruppen samt Niklas Lindmark i arbetsgruppen.  

 



Up north megainvestment 
Rädda Barnen har under året arbetat med en projektansökan där man ser Samforma som en 
samverkanspart. Projektbeslut tas i början av 2022. 

   

Agenda 2030, projektansökan i Norr- och Västerbotten  
Med utgångspunkt i medlemsdialogen som genomförts med Samformas medlemmar har Samforma 
utformat projektansökningar till de båda regionerna. Genom projekten vill man stärka civilsamhällets 
deltagande i Agenda 2030 arbetet samt skapa en aktörsplattform. 
Projekten beviljades i slutet av 2021 och kommer att genomföras under 2022. Projekten finansieras 
av de båda regionerna i Norr- och Västerbotten. 
 
 

Medverkan i dialoger, seminarier och workshops på regional nivå  
Samforma har medverkat på en rad mötesplatser för att sprida kunskap om idéburen sektor. 
Dessutom har ett antal dialoger genomförts med både politiker och tjänstepersoner samt 
företrädare för den idéburna sektorn för att både ge och få kunskap och perspektiv.  Samforma har 
även fungerat som remissinstans för att påverka regionala strategiarbeten. 
 

Dialoger på nationell nivå  
Samforma har deltagit vid nationella dialoger och konferenser 

 

Kommunikation 
Föreningen har under året arbetat med framtagandet av en digital strategi. 
Hemsida och sociala medier har löpande uppdaterats. Föreningen har gett ut 
informations/medlemsbrev en gång i månaden. Brevet har även skickats ut till civilsamhälles 
föreningar som inte är medlemmar. 
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Ylva Löwenborg Martin Vikgren           Roger Filipsson  
  
  
  
Ann-Marie Lindgren Katarina Halvardsson           Lena Lindström 
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