
 

  

 

Proposition revidering av Forums 
verksamhetsinriktning 2021-2024 
      
Forums styrelse fattade i slutet av 2021 ett inriktningsbeslut att fokusera verksamheten till 
primärt frågor som rör ideellt engagemang. Bakgrunden till detta är redogjort för i underlaget 
“Vägen framåt för Forum - idéburna organisationer med social inriktning”. Ideellt engagemang 
är fundamentet i civilsamhället och en förutsättning för ett öppet, demokratiskt samhälle. 
Forums styrelse ser positivt på Fremias ambition att växla upp det intressepolitiska arbetet som 
rör civilsamhället. Det långsiktiga målet är att Forums frågor ska drivas inom ramen för Fremias 
arbete med civilsamhället. Styrelsens bedömning är dock att det fortsatt finns behov av en egen 
stark aktör inom intressepolitiska frågor som rör ideellt engagemang, och att Fremia som 
arbetsgivarorganisation har mindre erfarenhet av frågor som rör frivillighet och ideellt 
engagemang. Styrelsen bedömde att fokuseringen var nödvändig givet Forums ekonomiska 
förutsättningar och svårigheten att finansiera intressepolitik för de breda 
civilsamhällesfrågorna. Styrelsen vill tillsammans med medlemmarna arbeta vidare med hur 
fokuseringen ska se ut, fortsätta samtalen med Fremia och utveckla Forums verksamheter och 
intressepolitiska arbete runt ideellt engagemang.  
 
Med utgångspunkt i de vägval Forum behöver göra framgent föreslår styrelsen 
Representantskapet besluta:  

 
 Att anta förslag på verksamhetsinriktning för 2022-2024 och därmed anse 

verksamhetsinriktning 2021-2024 för reviderad  
 
 

Förslag verksamhetsinriktning 2022-2024  
 
Idéburna organisationer utgör både en förutsättning och ett uttryck för varje öppet, 
demokratiskt och framgångsrikt samhälle. Det ideella engagemanget är en grund för innovation 
och tillitsfullt samhällsbygge. När människor går ihop och gör saker tillsammans byggs tillit, 
förtroende och gemenskap. Demokrati, tillit och solidaritet är inte självklara värden. De byggs 
upp av generationer, där fria och starka idéburna organisationer spelar en avgörande roll. 
 
Forums ändamål är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av idéburen 
organisering med social inriktning i Sverige, som bidrag till den demokratiska 
samhällsutvecklingen och den generella välfärden. Forums vision är ett samhälle med en 
generell välfärd och ett starkt ideellt engagemang där alla kan växa och känna tillit. Genom 
påverkan och opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsstöd förbättrar Forum 
förutsättningarna för idéburen organisering med social inriktning och ideellt engagemang. 

 
Justering av verksamhetsinriktning 

Verksamhetsinriktningen ska spegla den utveckling som Forum befinner sig i och arbete med 
hur Forums fokusering ska se ut, liksom de fortsatta samtalen med Fremia och utveckling av 
arbetet runt ideellt engagemang. Medlemsorganisationerna spelar en viktig roll genom att ge tid 
och kompetens till arbetsgrupper eller stöd till kansliet i sakfrågor. Samtidigt befinner sig 
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Volontärbyrån i en stark utvecklingsfas, vilket behöver speglas i verksamhetsinriktningen. 
 
Forums grundläggande värderingar uttrycks i den idépolitiska plattformen som antogs på 
Forums representantskap 2018 och gäller fortsatt.  

 
Forum ska fram till 2024: 

 Med medlemsorganisationer rita kartan framåt för hur Forum ska främja 
förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av idéburen organisering med social 
inriktning i Sverige, som bidrag till den demokratiska samhällsutvecklingen och den 
generella välfärden 

 Erbjuda mötesplatser för dialog och samverkan mellan idéburna organisationer 
 Fortsätta arbeta nära och tillsammans med andra intresseorganisationer inom 

civilsamhället för att utveckla gemensam nödvändig infrastruktur för påverkansarbete 
 Driva och utveckla Volontärbyrån för att underlätta ideellt engagemang 
 Driva och utveckla Ideella jobb för att underlätta rekrytering av medarbetare 

 
 
 
 
 
 
 

 


