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Måndagen den 19 Maj 17.30-19.30 hölls ett LÖK-möte speciellt för de föreningar som redan har ett 

samarbete med Västerås Stad i form av t.ex. åtaganden, kontrakt, ansvar osv.  

Mötet hölls på stadshuset.  
 

Närvarande: 

Västerås Stad:  

Irja Holtter, projektledare för Västerås Lokala Överenskommelse 

Anne Lehnberg-Halén, nytillsatt strateg för föreningsfrågor 
 

Föreningsrepresentanter: 

Ronald Henriksson, föreståndare, Västerås Stadsmission  
http://vasterasstadsmission.se/ 
Marita Klasson, Ansvarig utbildning och support, Volontärbyrån, lokalkontor Stockholm, Västerås  
http://www.volontarbyran.org 
Tomas Nygren, producent och verksamhetsledare musikföreningen Nya Perspektiv 
http://www.nyaperspektiv.se 
 

Mötet som var av en annan storlek denna gång medgav en hel del intressanta punkter och frågor 

speciellt rörande föreningar som redan har samarbete eller olika överenskommelser sedan tidigare.  

Av de tre deltagande föreningarna kunde man se ett brett omfång i alla de olika aspekter som berörs i 

processen att skapa en lokal överenskommelse  

  Man kan säga att mötet var väldigt öppet i sin form och en dialog kunde hållas runt olika hållpunkter 

ifrån Irja Holtter blandad med olika spontana synpunkter och erfarenheter som kunde tjäna som 

exempel i ett större sammanhang. 
 

Det uttrycktes ett glädjande konstaterande att de tidigare mötena också har medfört personliga 

kontakter emellan föreningar vilket måste ses som ett viktigt tillägg och en del i processen, och även en 

ökad förståelse emellan föreningarna för hur pass olika föreningar/organisationsformer fungerar och 

verkar.  

  

Mötet började med en kort presentation av föreningsrepresentanterna samt den följande frågan om 

olika erfarenheter med samarbeten mellan andra föreningar och möjligheter av att kunna överblicka 

och använda sig av gemensamma resurser.  

   Ett exempel på en sådans resurs gavs där en idrottsförening i Västerås hade en kurs i bemötande, 

vilken givetvis var användbar och relevant till flertalet andra föreningar.  

Det konstaterades att mycket av de kunskaper som föreningar med deras medlemmar innehar kan vara 

av stor hjälp och nytta för andra föreningar. 

Detta kan man för tankens skull relatera med förhållandet i att vissa föreningar sedan länge samverkar i 

krissituationer för att på ett snabbt sätt mobilisera en effektiv resurs för samhället.  

  

Ronald Henriksson diskuterade de olika aspekterna med det dolda behovet av det sociala mötet/stödet i 

närmiljön emellan människor och att våga bry sig om andra i en allt för individualiserad 

samhällsutveckling. Marita Klasson tillade att volontärer ofta väljer sitt engagemang utifrån att kunna 

hjälpa andra samt att göra detta under en längre period i volontärarbetet.  
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Det togs upp ett behov av en hållbar struktur för de föreningar som är mer insatta i en fortsatt LÖK 

process. Speciellt bör det skapas en bra form till detta. Risken kan vara att om strukturen innehåller allt 

för många delar med komplexa och föränderliga relationer kan det vara svårt att få en överblick, 

samordning samt en fungerande tillbakakoppling. Tomas Nygren föreslog att det kunde finnas en 

poäng med att man utser representanter för föreningarnas olika intresseområden (om det är möjligt) 

som kan vara en kontakt till Västerås Stad gällande en Lokal Överenskommelse.  
 

Irja Holtter nämnde till detta att det nu finns medel att söka för föreningar för att engagera sig mer I en 

LÖK process, för mer information kontakta Irja Holtter. 
 

Utsikten och engagemanget inom föreningslivet togs upp, där man kan se två olika utvecklingar. En där  

vilken främst en del unga ser föreningsformen som en krångligare organisationsform, kanske just i då 

åtanke för tillfälliga evenemang och aktiviteter med kortare “projekttider”. Olika sociala format som 

nästan uteslutande är internetbaserade fungerar som en lösning för att skapa och kommunicera i dessa 

tillfälliga/spontana organisationsformer. Prognosen ar tydlig att även denna form att organisera sig 

snart sträcker ut sig till större grupper. 

  En annan parallell riktning är den större gruppen av volontärer som söker engagemang under längre 

tid (varierande åldrar). I denna situation är föreningsformen en väl fungerande organisationsform där 

det finns större möjligheter speciellt i åtanke då föreningsformen också är den form som behövs för att 

kunnna få ekonomiskt stöd.  

  Föreningstradition togs också upp speciellt i förhållandet mellan äldre sittande 

styrelse/föreningsmedlemmar och yngre medlemmar. Viktigt är att skapa de förutsättningar som gör 

det möjligt för de tidigare medlemmarna att kunna bli påverkade och för nya medlemmar att kunna 

bidra till en framtida utveckling av organisationen.  

Aspekter som bemötande (värdegrund), att våga fråga och öppenhet till nya ideer är viktiga faktorer i 

en sådan utveckling och kräver ständigt aktualiseras och prövas.  
 

   Det noterades att stödet för föreningar som främst är inriktade inom det sociala området får nu ett 

större fokus då Anne Lehnberg-Halén kommer att tillhandahålla en löpande kontakt med ett antal av 

dessa. Något som tidigare var aktuellt speciellt för några av kulturföreningarna som får ekonomiskt 

stöd. 
 

Det var några av alla de punkter som diskuterades.  

Vid pennan, Tomas Nygren, musikföreningen Nya Perspektiv 

  


