
Varmt välkomna!
Dialogmöte om Forums inriktning



Bakgrund

Forum kommer att genomföra ett extra representantskap den 15 december i 

år. För att förbereda det har styrelsen på uppdrag av representantskapet i 

maj, utsett en medlemsbaserad arbetsgrupp. 

Arbetsgruppens uppgift är att till styrelsen presentera förslag på:

- reviderad verksamhetsinriktning
- föreslå fokus och finansiering av Forums intressepolitiska arbete
- föreslå nya medlemsavgifter för 2023-2024
- samt redovisa eventuella konsekvenser förslagen får för Forums stadgar.



Enkätundersökning om Forums 
inriktning 

21 sep – 29 sep 



Översiktligt om genomförandet
22 av 38 medlemmar har svarat

IM Fremia

Sociala missionen SIMON

Mötesplats Stavsnäs Ordfront

Bildningsförbundet Östergötland Hela Människan

LP-vännernas Kamratförening KFUM

IOGT-NTO Unizon

Föreningen FVO Sensus

Svenska kyrkan RIO

Ibn Rushd Studieförbund ROKS

Tamam Terrafem

Sveriges Makalösa Föräldrar Fritidsforum



Resultat

1. Är Forums ändamålsparagraf fortsatt relevant?

Ja: 15 Delvis: 7 Nej: 0  

Förslag: Stärkt fokus på demokrati 
Stärkt fokus på samverkansplattform 
Stödja ”en mer hållbar utveckling” av idéburen organisering
Koppling till generell välfärd innebär risker (service framför röst)
Forum har ett bredare tilltal och ambition än ”social inriktning”
Demokratisk samhällsutveckling viktigare än social inriktning 

NOT: Kategorisering gjord utifrån fritextsvar



Resultat

2. Förslag på förändringar i kraven på medlemskap?

Ja: 3 Delvis: 3 Nej: 16

Förslag: Begränsningen socialt inriktad känns inte viktig
Förtydliga att social inriktning handlar om mål och effekt snarare än 
typ av verksamhetsinnehåll 
Förtydligande om att medlemmar tillämpar öppenhet i ekonomi 
Vad betyder associerat medlemskap? Översyn nödvändig.
Höj medlemsskapsavgiften  
§3.1.4 känns lite annorlunda än de andra. Kanske onödig?

NOT: Kategorisering gjord utifrån fritextsvar 



Resultat

3. Rangordning av ämnesområden 

Antal högst prioritet

Idéburen organisering 11
Demokratisk samhällsutveckling 9
Välfärdens utveckling 2

Antal medel prioritet

Idéburen organisering 9
Demokratisk samhällsutveckling 9
Välfärdens utveckling 4

Antal lägst prioritet

Idéburen organisering 2
Demokratisk samhällsutveckling 4
Välfärdens utveckling 16



Resultat

4. Vilka frågor tycker ni ska prioriteras i Forums inriktning?

Förslag: 

Demokratiska utrymmet /Hotet mot demokratin 7
Idéburen organisering 4
Välfärdsfrågor, civilsamhällets plats och möjligheter 4
Civilsamhällets nytta och bidrag 2
Vara samverkande kraft 2
Vet ej 2
Social hållbarhet 1

NOT: Kategorisering gjord utifrån fritextsvar 



Resultat

5. Är det viktigt med oberoende i påverkansarbetet?

Vet ej 6
Ja 13
Nej 2
Beror på 1

6. Är det viktigt med samverkan i påverkansarbetet?

Vet ej 2
Ja 14
Nej 2
Beror på 4

NOT: Kategorisering gjord utifrån fritextsvar



Resultat

7. Vilken betalningsvilja har organisationen du företräder?

Minskad vilja 4

Samma som nu 14

Ökad vilja 4



Resultat

8. Vad skulle kunna påverka betalningsviljan?

Inte aktuellt/vet ej 8
Fokus på civilsamhällets demokratiska utrymme 4
Starkare egen ekonomi 3
Ökad samverkan, fler träffar 2
Ökat fokus på ideellt engagemang 1
Ökat socialt fokus 1
Att få mer utav medlemskapet 1
Ökat lokalt fokus 1
Ökad självständighet 1
Att nå ut med egen information 1

NOT: Respondenter har kunnat uppge fler svar



Resultat

9. Vilja att bidra med andra resurser?

Bidra med mer tid 9
Saknar resurser 5
Stor vilja 5
Bidra med lokal 1
Bidrar redan nu 3
Måttlig vilja 1

NOT: Respondenter har kunnat uppge flera svar



Iakttagelser
 Det finns stöd för befintlig ändamålsparagraf

 Det finns stöd för nuvarande medlemskrav

 Idéburen organisering och demokratisk samhällsutveckling prioriteras högre än 
välfärdens utveckling

 Forum bör ha en egen, oberoende röst och samtidigt samverka med andra i 
påverkansarbetet

 Betalningsviljan i stort densamma, några kan tänka sig en högre medlemsavgift och 
några önskar en lägre

 Flera kan tänka sig att bidra med mer tid, exempelvis genom arbetsgrupper 


