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Datum:

2018-08-28

Grupp:

Demokratiberedningen

Tid och plats:

Sammanträdesrum Regnaren kommunhuset,
kl. 13.00 – 14.10

Deltagare:

Ordförande: Berit Martinsson (S)
Vice ordförande: Hakon Fältström (L)
Ledamöter:
Bert Egnell (M), Edite Järpehag (KD), Jonny Persson
(S), Lennart Bodling (SD) och Solveig Axelsson (C)
Tjänstemän:
Carina Olofsson koordinator

Frånvarande:

Gudrun Skoog (MP) och Leila Marttila (V)

Mötesanteckningar för demokratiberedningen
1. Inledning och föregående mötesanteckningar
Berit hälsar alla ledamöter välkomna till första mötet efter semesterperioden. Mötesanteckningar från föregående möte 19 juni 2018 redovisas för
ledamöterna. Anteckningarna läggs till handlingarna och publiceras på finspang.se.
2. Dialog med ideella föreningar 2018
Demokratiberedningen har under de senaste åren varje höst hållit en dialogkväll med ideella föreningar verksamma inom Finspångs kommun. Vid mötet i juni beslutade beredningen att hålla en dialog även den här hösten. Ledamöterna lyfter fram synpunkter om att det kan finnas behov av att förnya
dialogkvällen.
Vid dagens möte ska tema för årets dialogkväll behandlas och datum för dialogen ska bestämma. Ledamöterna har haft i uppdrag att ta upp egna förslag till tema för dialogkvällen med utgångspunkt från demokratiberedningens grunduppdrag.
Carina fick i uppdrag att till dagens möte bjuda in Kirsi Aronsson, fritidsutvecklare till demokaritberedningens möte i augusti samt att uppmana Kirsi
att fundera på någon speciell frågeställning som kan vara aktuell utifrån
hennes kontakter med föreningslivet.
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Kirsi har förhinder att delta vid detta möte. Carina och Kirsi har diskuterat
lämpliga teman till dialogkvällen och föreslår frågeställningen ”Hur når vi
ungdomar i åldern 16-24 år?
Bakgrunden är att många föreningar har svårigheter att behålla ungdomar i
föreningsverksamhet efter 11 års ålder. I Finspångs centralort riktar sig
kommunens kvällsaktiviteter i fritidsgården Hörnan till ungdomar upptill 15
år. Nationell statistik visar att ungdomar som varken studerar eller arbetar
ofta inte heller deltar i föreningsverksamhet.
Beredningen diskuterar temat och godkänner förslaget. Edite är engagerad i
Sonstorps missionsförsamling och hon framför att de får ungdomar som nya
medlemmar i församlingen. Beredningens ledamöter lägger utifrån detta
fram ett förslag om att ungdomsledare från församlingen kan medverkar vid
dialogkvällen för att berätta om något.
Beredningen beslutar

Demokratiberedningen beslutar att dialogkvällen med ideella föreningar i
Finspång ska genomföras onsdag 7 november klockan 18.
Förhandsinformation om datum och tid skickas till föreningarna i slutet av
september.
Carina får i uppdrag att till beredningens nästa möte tillsammans med Kirsi
och övriga berörda tjänstemän ta fram förslag till innehåll för dialogkvällen
utifrån temat ”Hur når vi ungdomar i åldern 16-24 år?
Kirsi Aronsson bjuds in till nästa möte.
3. Tips, idéer och goda exempel
Inget lyfts upp under denna punkt.
4. Övriga frågor
Demokratistipendium

Demokratiberedningen utser stipendiater till kommunens demokratistipendium. Finspångs kommuns demokratistipendium är på 10 000 kronor och
riktar sig till individer och/eller organisationer som på olika sätt arbetar med
projekt som stödjer och utvecklar demokratiska perspektiv. Stipendiat, som
kan vara enskild person, förening eller grupp av människor, ska ha anknytning till Finspångs kommun.
Stipendiet är utlyst på kommunens webbplats www.finspang.se, på kommunens Facebook-konto samt genom annonsering i Norrköpings Tidningar,
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Folkbladet och Fokus Finspång. Sista datum för att nominera stipendiat är
16 september.
Demokratiberedningen behandlar eventuella nomineringar vid nästa möte.
Delgivning: SCB:s demokratidag 2018 – Valen i siffror

En inbjudan har inkommit till kommunen för SCB:s demokratidag 2018
med temat ”Valen i siffror”. Inbjudan redovisas för beredningen som beslutar att Carina skickar webblänken till inbjudan med e-post till ledamöterna
och den som är intresserad kan anmäla sig.
5. Nästa möte
Nästa möte är 26 september 2018 klockan 13.00.
Mötessekreterare

Carina Olofsson
Koordinator för demokratiberedningen

