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Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
att godkänna föreliggande rapport angående uppföljning av de regionala distriktsorganisationerna 2006 och lägga rapporten till handlingarna.

2

Bakgrund

Förvaltningen har sedan 1996 årligen granskat några regionala distriktsorganisationer. Kulturnämnden beslutade 25 januari 2000 om vissa riktlinjer för
uppföljning av de regionala distriktsorganisationerna. Kriterier som ligger till
grund för hur organisationerna väljs ut är
alla nytillkommande organisationer besöks.
förvaltningen får under våren efter verksamhetsåret in redovisningar
från samtliga organisationer. Om förvaltningen finner några oklarheter
i redovisningarna ska också dessa organisationer besökas.
förvaltningen granskar dessutom årligen slumpmässigt 10 – 15 organisationer.

Bilagor
1. Sammanställning av kulturförvaltningens uppföljning av 9 distriktsorganisationer (bl. a medlemsantal, stödets storlek, styrelsen)
2. Sammanställning av kulturförvaltningens uppföljning av 9 distriktsorganisationer (bl. a medlemshantering, antal kommuner/antal lokalavdelningar, lokaler)
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Områden som i allmänhet studeras vid besöken är:
tillämpning av de bestämda målområdena
medlemshantering,
distriktets arbetsformer och kontakten med lokalavdelningarna,
lokaler,
ekonomihantering,
styrelsens arbete,
revisorernas arbete.
Den granskning som nu har genomförts har baserats på de erfarenheter som
kunnat dras av här redovisade riktlinjer från 2000. Dessa utgör en bas till det
gjorda granskningsarbetet. Genom att det nu finns färre distriktsorganisationer inom landstingets stödsystem till föreningslivet granskas ett något mindre
antal organisationer.
Förvaltningen granskar numera bara distriktsorganisationer som har auktoriserad/godkänd revisor och det gör att den huvudsakliga vikten kan läggas vid
en verksamhetsmässig uppföljning.
2007 har följande nio distriktsorganisationer (ungdomsorganisationer) valts
ut för granskning:
Ungdomsorganisationer:
EFS Mittsverige
Skog och ungdom, Stockholmsdistriktet
Stockholms läns Blåbandsungdom
Stockholms läns Modellflygförbund
Södertörns Scoutdistrikt
Unga Hörselskadade i Stockholms län
Verdandi Stockholms läns distrikt
Vi Unga i Stockholms län
Östra Svealands Hundungdom
Förvaltningen har besökt de ovan nämnda organisationerna under november
– december 2007. Granskningen har främst inriktats på den verksamhet som
bedrivs, styrelsens arbete samt vissa frågeställningar hur det de nya reglerna
kan påverka organisationens verksamhet. Frågor har också ställts om organisationens ekonomi och de ekonomiska rutinerna. Förvaltningen brukar alltid
framhålla till organisationerna att det görs en granskning i form av en uppföljning och inte en systematisk revision.
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Vid besöken har vi hos alla organisationer träffat distriktsorganisationernas
ordförande, kassör och förtroendevald revisor. Vid några av besöken har en
kvalificerad revisor deltagit. Alla organisationer som har granskats har fått ren
revisionsberättelse vid det senaste bokslutet.
Granskningen har utgått från 2006 års verksamhet som är det senaste året för
vilket det föreligger av organisationerna fastställda bokslut, verksamhetsberättelser och revisionsberättelser. Vissa frågor har också kunnat diskuteras utifrån ansökan för 2007.

3

Redovisning av uppföljningen

3.1

Bakgrund

Syftet med stöden till de regionala distriktsorganisationerna är att verka för ett
mångsidigt och rikt kulturutbud i länet. Stödet är avsett att ge distriktsorganisationen en ekonomisk bas för att självständigt arbeta med och samordna kontinuerlig verksamhet och ledarutbildning på uppdrag av de lokala föreningarna. Distriktsorganisationen skall ha en omfattande regional verksamhet i länet
och dess medlemmar skall ha ett faktiskt inflytande över verksamheten.
Vi har mot bakgrund av syftet med stödet granskat distriktsorganisationernas
verksamhet. Här redovisas utifrån de nya regler som gäller fr. o m 2006. För
ungdomsförbundens distriktsorganisationer är regeln att organisationen skall
ha en verksamhet i Stockholms län med minst fem föreningar i tre kommuner
samt minst 400 registrerade medlemmar i åldern 7 – 25 år bosatta inom länet.
Andelen ungdomsmedlemmar i de lokala föreningarna skall utgöra minst 50 %
av det totala medlemsantalet i distriktet. Handikapprörelsens ungdomsorganisationer skall ha minst 100 registrerade medlemmar i åldern 7 – 30 år som
skall vara bosatta inom tre av länets kommuner.
Denna modell för stöd anses vara relativ enkel och neutral. Nivån på stödet
beror inte på enskilda bedömningar av verksamheten.
Vi har särskilt undersökt hur rutinerna kring medlemsregistrering och medlemsavgifter fungerar. Flera organisationer övergår nu till en central medlemsregistrering över nätet. Det underlättar att ta ur rapporter på olika nivåer i en
organisation.
Vid granskningen har vi som basmaterial haft de redovisningar och ansökningar som sänts in till förvaltningen. Ett formulär har använts som frågeunderlag. Frågorna har dock anpassats till den organisation som besökts. Vårt
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besök har alltid inletts med att företrädare för organisationen har fått lämna
en redogörelse över vad de tycker var de viktigaste frågorna under verksamhetsåret, hur verksamheten fungerar under innevarande år och hur framtidsutsikterna ter sig.
3.2

Kort beskrivning av granskade ungdomsorganisationer

3.2.1

EFS Mittsverige

EFS Mittsverige är ett distrikt inom EFS, en förkortning för Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Den är en självständig organisation inom Svenska kyrkan,
med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.
EFS Mittsverige har en sammanhållande, stödjande och konsultativ funktion.
Uppgifter är att ha omsorg om anställda, ge ut tidningen Mitt i, sköta information, driva en folkhögskola och en kursgård, ha hand om ekonomi med mera.
Sedan en längre tid har organisationen utrett hur ungdomsarbetet ska vara
organiserat. I juni 2005 beslöts att bilda en ungdomsorganisation på riksnivå
och under 2006 har en självständig barn- och ungdomsorganisation bildats
inom EFS Mittsveriges verksamhetsområde. Organisationen heter Salt Mittsverige och är ansluten till riksorganisationen Salt-barn och unga i EFS. Tidigare har all EFS Mittsveriges barn och ungdomsverksamhet varit integrerad i
moderorganisationen. Sedan hösten 2006 har arbetet med att bilda och ansluta lokala Saltföreningar bedrivits. Syftet med de lokala föreningarna är att barn
och ungdomar skall få fullt tillträde till den demokratiska processen och ha
möjlighet att själva påverka och planera sin verksamhet. Många gånger sker
detta i samverkan med vuxna men man vill värna om att ungdomarna själva
skall beredas möjlighet att ingå i styrelser och ta aktivt föreningsansvar.
Genom att antalet ungdomsmedlemmar i förhållande till antalet medlemmar
var under 50 % prövades verksamhetsstödet 2006 av kulturnämnden.
3.2.2

Skog och ungdom, Stockholmsdistriktet

Skog och ungdom, Stockholmsdistriktet tillhör Förbundet Skog och Ungdom
som arbetar för att väcka intresset och öka kunskapen om skogen hos ungdomar. Organisationen vill stimulera och verka för att man lär sig om och aktivt
deltar i skogsskötsel, fiske och fiskevård, svamp och bär, jakt- och viltvård,
skogshistoria, natur- och kulturmiljövård i skogen, att umgås med naturen,
föreningsverksamhet samt allmänt kulturellt arbete. Förbundet Skog och
Ungdom är en religiöst och politiskt obunden ungdomsorganisation.
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Organisationen är uppbyggd av barn, ungdomar, äldre som tycker om att på
sin fritid vistas i naturen och som ideellt (helt frivilligt och utan betalning)
ordnar med verksamhet i klubbar/avdelningar.
Skog och ungdom, Stockholmsdistriktet har verksamhet tillsammans med ett
25-tal skolor runt om i länet via sina lokala föreningar.
Verksamheten finns bl.a. på Järvafältet, Stockholms största grönområde, där
finns distriktskontoret och där kan erbjudas olika former av aktiviteter. Exemplet Projekt Järva går in i fas nr 2 under 2008 med ett djupare samarbete
med närpolis, fältassistenter, socialen brottsförebyggare och 4H. Detta för att
förebygga kriminalitet och drogmissbruk bland ungdomar runt Järvafältet.
Skog och ungdom är en fristående rikstäckande ungdomsorganisation utan
några religiösa och politiska kopplingar.
3.2.3

Stockholms läns Blåbandsungdom

Stockholms läns Blåbandsungdom (SLBU) är ett distrikt inom Sveriges Blåbandsungdom som är en barn- och ungdomsorganisation tillhörande Sveriges
Blåbandsförbund (SBF). Blåbandsrörelsen arbetar för helnykterhet och att det
skall finnas bra och roliga, drogfria aktiviteter för unga att välja på i samhället.
Mottot är helnykterhet, kristen livsstil och fysisk aktivitet. Det betyder som
SBF säger, att det är viktigt att man mår bra både till kropp och själ utan alkohol (eller andra droger) och att man behandlar andra som man vill bli behandlad själv.
Det är i de lokala ungdomsgrupperna det viktiga arbetet bedrivs med många
olika aktiviteter. Det kan vara fester, pyssel, utflykter eller idrottsaktiviteter.
Några har scoutinriktning medan andra tittar på film eller lyssnar på musik.
Distriktet erbjuder gemensamma möten och aktiviteter. Det kan vara läger,
konserter eller kurser på olika teman. Sveriges blåbandsungdom håller sig
uppdaterade i drogfrågan och samarbetar med andra nykterhetsorganisationer
och myndigheter för att göra sin röst hörd.
Blåbandsrörelsens mål är ett samhälle fritt från skador av alkohol och andra
droger. En aktiv opinionsbildning görs mot användning av alkohol och narkotika. Föräldrar till mellanstadieelever informeras kring de nya farorna med
Internet, datorspel och illegal alkoholförsäljning.
3.2.4

Stockholms läns Modellflygförbund

Stockholms Läns Modellflygförbund (SLM) är ett distriktsförbund för modellflygklubbar som bedriver ungdomsverksamhet. SLM stöder klubbarna genom
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att utbilda ungdomsledare och arbetar dessutom för spridning av kunskap om
modellflyg och ökad säkerhet i samband med utövandet.
Sveriges Modellflygförbund är en nationell organisation där SLM ingår och är
den riksorganisation som representerar landets modellflygklubbar. Den ska
vara en viktig stöttepelare för att inspirera och utveckla svenskt modellflyg.
Modellflyg delas in i tre huvudgrenar Friflyg, Linflyg och Radioflyg.
Friflyg är att flyga med modeller som flyger utan kontroll från piloten.
Linflyg är att flyga med modeller som kontrolleras med linor och flyger inom
en halvsfär. Radioflyg är att flyga med modeller som kontrolleras med radiostyrning.
SLM har lokala föreningar (klubbar) i 20 av länets kommuner. Klubbarna har
ett integrerat arbete med deltagare i olika åldrar. AMA Cub-sektionen är en
avdelning inom speciellt utvalda klubbar där det inte tas ut någon medlemsavgift. Meningen är att ungdomar där när de känner sig mogna skall slussas vidare in i en klubb. Ett speciellt kurspaket finns för juniorer där de först med
hjälp av instruktör skall ta RC-certifikat och sedan få hjälp att bygga, trimma
och flyga modeller
SLM att det under de senaste två åren satsat på att öka andelen ungdomar.
Detta har gjorts både från distrikt och klubbar.
Genom att antalet ungdomsmedlemmar i förhållande till antalet medlemmar
var under 50 % prövades verksamhetsstödet 2006 av kulturnämnden.
3.2.5

Södertörns Scoutdistrikt

Södertörns Scoutdistrikt är ett distrikt inom Svenska Scoutförbundet som är
en av Sveriges största ungdomsorganisationer. I länet finns tre distrikt till
nämligen Birka scoutdistrikt, Roslagens scoutdistrikt och Stockholms scoutdistrikt. Genom att distrikten tillhör samma riksorganisation får de dela på
grundstödet. Hela verksamhetsstödet från landstinget utbetalas till Stockholms scoutdistrikt som sedan fördelar det till övriga distrikt i proportion till
dess antal medlemmar.
Södertörns scoutdistrikt är ett samarbetsorgan för ett 30-tal scoutkårer söder
om Stockholm. Distriktet omfattar Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Södertälje, Värmdö och Tyresö. Även Gotland är en del av
Södertörns scoutdistrikt. Distriktet har egen lokal i Stuvsta där även distriktskansliet finns.
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Bland de vanligaste arrangemang och kurser som distriktet anordnar kan
nämnas distriktets dag, som är en tävling för alla scouter i distriktet under en
söndag i maj. Andra arrangemang är S:t Georgehajken och HHiSS. Viktiga
kurser är bland annat ALU, Allmän Ledarutbildning och SLUG, SeniorLagsUtbildninG.
Scouting har under årens lopp upptagits som verksamhetsgren inom en rad
andra organisationer i landet, främst KFUK/KFUM, nykterhetsrörelsen, missionsförbundet och frälsningsarmén
Scouting är som det beskrivs en arena där unga skapar sina egna äventyr, lär
sig saker, utvecklar ledarskap och samarbete, åker på läger i Sverige och på
andra sidan jorden, träffar kompisar och framförallt har trevligt. Genom att
göra saker tillsammans får scouten erfarenhet och kunskap. Arbetet i den lilla
gruppen, patrullen, friluftsliv samt kunskap och ansvar för hela vår miljö är
andra viktiga och gemensamma delar. Scouting idag är en rörelse för unga där
de vuxna utgör ett stöd.
3.2.6

Unga Hörselskadade i Stockholms län

Unga Hörselskadade (UH) i Stockholms län är en intressepolitisk förening för
unga hörselskadade som är mellan 0 - 30 år. Den fungerar som en mötesplats,
en informationsbank och en plattform av och för unga med hörselskada för att
påverka politiker och beslutsfattare. UH är religiöst och politiskt oberoende.
Den blev en egen organisation 1993. Innan var UH en grupp inom Hörselskadades Riksförbund (HRF) som ordnar verksamhet för äldre hörselskadade.
UH och HRF samarbetar på många plan och delar bland annat lokaler på förbundskansliet i Stockholm.
HU har som målsättning att hörselskadade barn och ungdomar har alla förutsättningar att erövra världen. De kan bli piloter, sjuksköterskor, rörmokare,
advokater eller vad som helst. Men den hörselskadade möter många hinder i
samhället. De vanligaste heter diskriminering, otillgänglighet och dåligt bemötande vilka föreningen arbetar emot. Diskriminering är det när hörselskadade
inte får samma möjlighet som personer utan funktionsnedsättning. Det kan
vara att inte få studera för att en person hör dåligt eller att inte kunna gå in i
en lokal för att där är det för starka ljud. Mycket diskriminering är oavsiktlig
men det hjälper inte de utsatta. Otillgänglighet det är att sitta i ett klassrum
och inte höra de andra i klassen eller sådant som att gå på bio och inte kunna
följa med handlingen för att ljudet är för högt, hörselslingan obrukbar och filmen otextad.

8 (12)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2008-02-05

Diarienummer:
KUN 2008/2

UH har en ungdomsgård på adressen Blekingegatan 28 för hörselskadade barn
och ungdomar. Där går det att spela musik i musikstudion eller ta en turnering
i biljard, pingis, air-hockey eller använda några av datorspelen.
Kompisträffar anordnas för den som är mellan 8 - 13 år och vill träffa kompisar för att hitta på roliga saker. Det är träff en gång per månad, dels på ungdomsgården Blekingegatan 28 a och dels i Huddinge på ungdomsgården "Huset".
3.2.7

Verdandi Stockholms läns distrikt

Verdandi Stockholms län distrikt är ett distrikt inom Verdandi Sverige. Verdandi bildades 1896 som en proteströrelse mot sociala orättvisor och missförhållanden i samhället. Inte minst var det en protest mot den traditionella nykterhetsrörelsen och den då rådande samhällssyn som gjorde den enskilde ensam ansvarig för missbruket, istället för att se till de missförhållanden, i form
av fattigdom, otrygghet och andra omänskliga levnadsvillkor, som lett fram till
missbruket.
Stockholms distrikt omfattar Stockholms län och har verksamhet i sex kommuner.
Social kontaktverksamhet är den lokala verksamhet som Verdandi bedriver i
många bostadsområden. Under många år har den bedrivit en bred ungdomsverksamhet samtidigt som den haft en åldersblandad verksamhet. Utvecklingen under senare år har talat för att ungdomar skall ha möjlighet att organisera
sig i ett eget Verdandi ungdomsförbund. År 2003 beslutade Verdandis förbundskongress att bilda ett eget ungdomsförbund. Organisationsstrukturen
för ungdomsförbundet är ännu inte helt utvecklad. De flesta medlemmar inom
distriktet i Stockholm är fortfarande enbart registrerade i moderorganisationen. Att bygga upp ungdomsförbundet här i länet tar sin tid. Medlemskapet i
det nya ungdomsförbundet bygger på ett individuellt ställningstagande från
varje medlem i rätt ålder och det är en lång process.
Genom att antalet ungdomsmedlemmar i förhållande till antalet medlemmar
var under 50 % prövades verksamhetsstödet 2006 av kulturnämnden.
3.2.8

Vi Unga i Stockholms län

Vi Unga har en vision av att alla barn och ungdomar ska få utvecklas, känna
sig betydelsefulla och förverkliga sina idéer. Verksamheten sker i klubbar som
kan syssla med i princip vilken typ av verksamhet som helst. Huvudsaken är
att det är ungdomar själva som planerar och leder aktiviteterna. Vi Unga är
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partipolitiskt och religiöst obundet. Organisationen är en självständig barnoch ungdomsorganisation med anknytning till Studieförbundet Vuxenskolan.
Vi Unga är en barn- och ungdomsorganisation som finns runtom i hela Sverige
och den tillhör varken något politiskt parti eller någon speciell religion.
Distriktet i Stockholms län hjälper till med att bilda föreningar genom att bistå
med kunskap och hjälp.
Den andra typen av hjälp är den mer folkbildningsorienterade. Vi Unga hjälper
till med att ordna kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan, SV. SV kan sedan hjälpa till med eventuella lokaler, inspirationsmaterial eller föreläsare
kring påverkansarbete eller ren inspiration kring ämnena.
Distriktet har samarbete med Bygdegårdens distrikt i Stockholms län för att
planera verksamhet i bygdegårdar. Lägergården Ava Camp inte långt från Tyresta nationalpark är mötesplats för lägerträffat. Den hyrs ofta av olika skolor
för att genomföra temaarbeten om bl. a miljö.
Kurser i form av ledarskapsutbildningar, styrelseutbildningar, klubbutbildningar m m genomförs i distriktets regi.
3.2.9

Östra Svealands Hundungdom

Östra Svealands Hundungdom (ÖSHU) är ett distrikt under Sveriges Hundungdom, som är Svenska Kennelklubbens ungdomsförbund. Verksamheten
riktar sig till ungdomar mellan sju och tjugofem år. Den har närmare tjugo
klubbar i länet.
Distriktets egna aktiviteter riktar sig mot klubbarna och inte mot de enskilda
medlemmarna, utom när det gäller Ungdoms-DM. Verksamheten bygger helt
på ideellt arbete.
Den största verksamheten inom lokalklubbarna är olika aktiviteter med UND,
t ex grund- och fortsättningskurser, träningar och tävlingar. Men många andra
typer av aktiviteter finns också, t ex agility, flyball, Ungdomens hundmärke,
läger, ledarutbildningar och studiebesök.
Sveriges Hundungdom bildades 1975 och då fanns det ingen speciell organisation för unga hundintresserade människor. Det som fanns var
Svenska Brukshundklubben och på flera av deras lokalklubbar hade man ungdomssektioner och även ett ungdomsmedlemskap. Då Svenska Brukshundklubben redan hade bra utbyggd organisation med lokalklubbar och distrikt
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gjorde man på många håll så att de tidigare ungdomssektionerna blev egna
lokalklubbar under namnet SBK-U. 1984 ändrades namnet till Sveriges Hundungdom.
Sveriges Hundungdom är liksom ett flertal andra specialklubbar (t ex SBK,
SvTeK och SSRK) en form av "paraplyorganisation" under Svenska Kennelklubben .
3.3

Kontakten med lokalavdelningar

Av de distriktsorganisationer som förvaltningen besökt saknar en lokalavdelningar. Unga Hörselskadade i Stockholms län är en förening för hela länet.
Distriktsorganisationerna har i olika former en regelbunden kontakt med sina
lokalavdelningar. I de flesta styrelser ingår representanter från lokalavdelningarna.
3.4

Styrelsearbetet

De organisationer som vi besökt har i allmänhet haft åtta till tio protokollförda
styrelsemöten per år. Flera har också arbetsutskott som sammanträder oftare
än hela styrelsen.
Som regel har ingen i styrelsen arvode däremot kan det utgå ersättning för
telefon- och resekostnader. Närvaron vid styrelsernas sammanträden varierar
en hel del.
I reglerna finns inget krav på åldersammansättningen i styrelserna men förvaltningen har ända valt att ta in dessa uppgifter. Förvaltningen kan konstatera att hos de besökta organisationer så har två organisationer ingen ordinarie
ledamot som är under 25 år (bilaga 1).
3.5

Ekonomihantering

Vi har inte gått igenom den ekonomiska hanteringen i detalj utan frågat kassör
eller revisor om hur ekonomin sköts. Behörig firmatecknare framgår av konstituerande styreselprotokoll. Till organisationerna har vi ställt vissa frågor utifrån resultat- och balansräkning och då främst storleken på det egna kapitalet
samt soliditeten. Kassör och/eller av revisor har generellt kunnat klarlägga
våra frågor på ett tillfredsställande sätt.
Landstingets stöd av de totala intäkterna utgör mellan 17 – 98 % av den totala
omslutningen. Organisation som har en låg procentsats bedriver någon form
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av näringsverksamhet som vänder sig till barn och ungdomar eller så har den
olika projektintäkter som är avsedd för specifik verksamhet.
3.6

Funktionshindrade

Vid besöken har vi tagit upp hur organisationerna arbetar med frågor som rör
funktionshindrade. Alla organisationer är väl uppmärksammade på att funktionshindrade i möjligaste mån skall ges möjlighet att delta i olika aktiviteter.
Lokalavdelningar försöker att nyttja lokaler som är handikappanpassade.
Kostnadsaspekten får dock styra val av föreningslokaler och det gör att de ofta
inte är tillfredsställande handikappanpassade.
3.7

Övrigt

Alla de besökta distriktsorganisationerna disponerar hyrda kontorslokaler.
Några distriktskanslier har hyrt in sig hos sitt riksförbunds kansli vilket är
ekonomiskt fördelaktigt. Sex organisationer har anställda och det kan vara
från en deltidsanställd till några stycken.

4

Kulturförvaltningens synpunkter

Vid årets granskning av de regionala distriktsorganisationerna har inget framkommit som ger anledning till någon ytterligare åtgärd.
De organisationer som förvaltningen besökt i årets granskning uppfyller kriterierna för att få stöd. Organisationernas företrädare och förvaltningens tjänstemän har kunnat föra bra samtal som varit till gagn för båda parter.
4.1

Kommande uppföljningar

Det som uppföljningen ger är att inriktningen på kommande granskningar bör
sätta mer fokus på främst de målområden som finns i de nu gällande reglerna
från 2006. Vid genomgång av de olika områdena visar det sig att flera organisationer gör mer än vad det går att utläsa av de ifyllda ansöknings- och redovisningsblanketterna. Ett sätt kan vara att utvärdera ett eller två av målområdena reglerna inom ramen för de fördjupade uppföljningarna som kulturnämnden satt av medel till i 2008 års budget.
Hur utvecklingen blir i fortsättningen för de föreningar som helt eller delvis
ämnar ha sin verksamhet, sin organisation och sin demokratiska process baserad på kommunikation via Internet är ännu i en första fas. Organisationer har
börjat med att använda nätet för intern kommunikation såsom medlemsregi-
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strering, informationsutbyte, kalendarium etc. Om utvecklingen går mot att
utvidga formen av organisationsarbete till andra former av möten och nätverk
så ställer det nya krav på hur reglerna för stöd skall utformas.
Kulturnämnden har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att komma med förslag om hur den kommande utvecklingen av nätbaserade föreningar kan förändra det nuvarande regelsystemet. Förvaltningen samarbetar i denna fråga
med Stockholms läns Ungdom Samarbetsorganisation (SUS). Som en del i
arbetet omkring nämnda problematik planerar kulturförvaltningen och (SUS)
att ordna ett nytt seminarium 2008. I börja av 2007 genomfördes ett eftermiddagsseminarium om internetbaserad organisering vilket var uppskattat
och gav nya infallsvinklar till denna nya form av föreningsverksamhet.

Hans Ullström

