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Dnr NKAF 2020/37

§ 53 Ansökan om registrering av ideell
förening - FIVA founder (Förening som
inkluderar, validerar, accepterar alla
individer)
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott föreslår nämnden för kultur,
arbete och folkhälsa besluta:
Föreningen FIVA (Förening som inkluderar, validerar, accepterar alla individer) blir
registrerad och bidragsberättigad som förening med ungdomsverksamhet.
Reservation mot beslutet
Helena Lindblom Ohlson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
FIVA, Förening som inkluderar, validerar och accepterar, har som ändamål att bedriva
ideell verksamhet som i förebyggande syfte ska stödja och hjälpa barn och ungdomar i
social utsatta situationer in i föreningslivet genom verksamhetens nätverk och träffar. En
särskild målsättning är att etablera en samverkan föreningar och verksamheter emellan.
Föreningen ska verka för alla barn och ungas rätt till en meningsfull fritid och föreningens
aktiviteter riktar sig främst till barn och ungdomar upp till 19 år samt barn 0 - 4 år
tillsammans med föräldrar.
Från ålder 0 - 4 år kan man som medlem delta i en gymnastiklekgrupp en gång/vecka.
Föreningens mål och syfte:
Etablera en samverkan föreningar emellan för att tillsammans kunna skapa gemensamma
mål om att främja alla barn och ungas rätt till en meningsfull fritid
1. Aktivt arbeta med att förebygga utanförskap
2. I tidigt skede öka föräldrar, barn och ungas intresse av att ansluta sig till en förening
3. Ge möjlighet till trygga förebilder som vägleder och influerar med sunda värderingar
4. Ge möjlighet att genom FIVA ansluta sig till en förening oberoende av förutsättningar
eller social status
Föreningen har varit i kontakt med RF-SISU Skåne ang diskussion
vilken riksidrottsorganisation föreningen bör tillhöra och blivit rekommenderade att söka
medlemskap i gymnastikförbundet.
Catharina Pålsson och Gunilla Brantberger har träffat Ronja Ojala 2020-06-23 och
Justerande
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diskuterat förutsättningarna.

Beslutsunderlag
1. Verksamhetsbeskrivning.pdf
2. Stadgar FIVA founder.docx
3. Mötesprotokoll 2020-01-20.docx
4. Mail 2020-03-04.htm
5. BUDGET A°R 2020 FIVA.pdf
_____
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