
Dagordning 2018 års partnerskapsmöte i Ideell Arena 

Tid och datum: kl. 15:00-16:30 den 12 april 2018 

Plats: Svenska Röda Korset, Hornsgatan 54, Stockholm 

Inledning 

Vid partnerskapsmötet summerar vi 2017 års verksamhet i Ideell Arena för att sedan besluta om 

inriktning för och styrning av 2018 års verksamhet. Givet de förslag som ligger från styrgrupp innebär 

det att det förutom partnerskapsmöte för det enkla bolaget Ideell Arena även kommer att hållas ett 

bildandemöte för föreningen Ideell Arena därefter. Vi hoppas att nedanstående dagordning och 

föredragningslistor ger en bra överblick av hur mötet kommer att gå till. 

Partnerskapsmöte enkla bolaget Ideell Arena 

I de första punkterna presenteras och väljs ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet. 

Vidare fastställs föredragningslista, röstlängd samt om styrgruppen kallat till mötet på rätt sätt.  

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande 

3. Val av sekreterare 

4. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare 

5. Fastställande av föredragningslista  

6. Fastställande av röstlängd 

Bilaga 1. Ideell Arenas partners 

7. Mötets behöriga utlysande 

Efter att denna formalia fastställs går mötet nu in på delarna som handlar om att rapportera om 

2017 års arbete samt att besluta om detta ska godkännas. 

8. Rapport från styrgruppen över senaste årets arbete 

Bilaga 2. Årsrapport 2017 

9. Ekonomisk redovisning med rapport från de som granskat redovisning 

Bilaga 3. Bokslut 2017 och Revisionsberättelse 

Då det enkla bolaget Ideell Arena fortsatt kommer att vara verksamt under 2018 kommer nu de delar 

som handlar om verksamheten för 2018 att behandlas. Först väljs den styrgrupp som fortsatt ska 

leda verksamheten i det enkla bolaget under 2018 samt de instruktioner som gäller för dem. Efter 

detta fastställs den årsinsats som gäller verksamheten för 2018. 

10. Val av styrgrupp  

Bilaga 4. Förslag från nomineringskommitté 

11. Beslut om instruktioner till styrgruppen för nästa års verksamhet, inklusive de ekonomiska 

ramarna 

Bilaga 5. Styrgruppsinstruktioner 

12. Beslut om årsinsats 2018 

Bilaga 6. Årsinsatsens storlek och beräkning 

Efter dessa punkter finns förutsättningar för att bedriva verksamheten enligt plan för 2018. Nu går 

mötet in på det förslag som ligger från styrgruppen. I dessa föreslås att det enkla bolaget ska 

ombildas till ideell förening. För att detta ska ske behöver det både fattas beslut om att likvidera 

(lägga ned) det enkla bolaget samt att verksamheten ska flyttas över till den ideella föreningen. 

Beslut om att bilda föreningen och välja styrgrupp (styrelse) till denna, görs först efter att 

partnerskapsmötet för det enkla bolaget Ideell Arena avslutats. Givet detta förslag väljs 

nomineringskommitté istället vid bildandemötet av den ideella föreningen 



Om följande beslutspunkter godkänns innebär det därmed att de gäller under förutsättning att det i 

direkt anslutning till partnerskapsmötet hålls ett bildandemöte för föreningen Ideell Arena. 

13. Beslut om ombildande av enkla bolaget Ideell Arena till föreningen Ideell Arena 

Bilaga 7. Missiv och bakgrund till förslaget 

14. Beslut att, i enlighet med §71 i samarbetsavtalet, likvidera det enkla bolaget Ideell Arena 

och uppdra till styrgruppen att senast till den 181231 avveckla det enkla bolaget.  

15. Beslut att ev. överskott från enkla bolaget överförs till föreningen Ideell Arena i enlighet 

med §7 i samarbetsavtalet 

Efter dessa punkter är det nu dags att ge möjlighet för övriga frågor samt att avsluta 

partnerskapsmötet för det enkla bolaget Ideell Arena. 

16. Övriga frågor 

17. Mötets avslutande 

Bildande av den ideella föreningen Ideell Arena 

Beroende på tidigare beslut följer nu ett bildandemöte för den ideella föreningen Ideell Arena. 

Förslaget är att mötet fortsätter med samma ordförande, sekreterare och justerare som tidigare. 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande 

3. Val av sekreterare 

4. Val av 2 protokolljusterare  

5. Fastställande av föredragningslista  

6. Förteckning av medlemmar 

Efter detta beslutas att bilda den ideella föreningen Ideell Arena med föreslagna stadgar. Här föreslås 

att tidigare vald styrgrupp i det enkla bolaget Ideell Arena väljs till interim styrgrupp i föreningen 

Ideell Arena. På detta sätt kan de två verksamheterna i det enkla bolaget och den ideella föreningen 

löpa parallellt under verksamhetsåret. Nu väljs även den nomineringskommitté som ska förbereda 

val av styrgrupp till partnerskapsmötet 2019. 

7. Beslut om föreningens stadgar 

Bilaga 8.  Stadgar föreningen Ideell Arena 

8. Val av interim styrgrupp föreningen Ideell Arena 

9. Val av nomineringskommitté 

Bilaga 9. Förslag på nomineringskommitté 

Den nu bildade organisation med vald styrgrupp kan nu ges uppdraget att sätta igång verksamhet i 

föreningen Ideell Arena. Detta innebär att ekonomi och personal flyttas över från det enkla bolaget 

till föreningen. 

10. Beslut om att uppdra åt styrgrupp att starta verksamhet i föreningen Ideell Arena 

Efter dessa punkter är det nu dags att ge möjlighet för övriga frågor samt att avsluta bildandemötet 

för föreningen Ideell Arena. 

11. Övriga frågor 

12. Mötets avslutande 

                                                           
1 IDEELL ARENA skall likvideras, om majoriteten av avtalsparterna bestämmer så på det årliga mötet mellan avtalsparterna. 

I det fall överskott finnes skall detta användas så att det främjar det syfte som framgår av §1 i detta avtal. Mötet mellan 

avtalsparterna beslutar om detta. 
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IDEELL ARENA partners, mars 2018 
 

 

1. ABF 
2. Akademikerförbundet SSR 
3. Amnesty Sverige 
4. Arbetsgivaralliansen 
5. Arbetsgivarföreningen KFO 
6. Astma och Allergiförbundet 
7. BRIS (Barnens rätt i samhället) 
8. Cancerfonden 
9. Concord Sverige 
10. Djurskyddet Sverige 
11. Erikshjälpen 
12. Famna 
13. Finansförbundet 
14. Folkbildningsrådet 
15. Folkets Hus och Parker 
16. Forum – idéburna organisationer med 

social inriktning 
17. Forum Syd 
18. Friluftsfrämjandet 
19. Funktionsrätt Sverige 
20. Förbundet S:t Lukas 
21. Föreningen Furuboda 
22. Föreningen Norden 
23. Göteborgs Räddningsmission 
24. Hela människan 
25. Hemslöjden 
26. Hjärt- och Lungfonden 
27. Hyresgästföreningen 
28. Hörselskadades Riksförbund (HRF) 
29. Ibn Rushd Studieförbund 
30. IDEA - Arbetsgivarförbundet för ideella 

organisationer 
31. IOGT-NTO 
32. IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis 
33. Jusek 
34. KFUM 
35. Korpen 
36. Kungliga sällskapet Pro Patria 
37. Kvinna till Kvinna 
38. Lika Unika 
39. Linköpings stift, Svenska kyrkan 
40. LSU - Sveriges ungdomsorganisationer 
41. Lärarförbundet 
42. Mag- och tarmförbundet 
43. MHF 
44. Naturskyddsföreningen 

45. NBV  
46. Neuroförbundet 
47. Nordic Financial Unions 
48. Parasport Sverige 
49. PRO, Pensionärernas riksorganisation 
50. Reumatikerförbundet 
51. RFSL 
52. RFSU 
53. Riksförbundet Frivilliga 

Samhällsarbetare, RFS 
54. Riksidrottsförbundet 
55. RUM - Riksförbundet Unga Musikanter 
56. Rädda Barnen 
57. Scouterna 
58. Sensus studieförbund 
59. SFS, Sveriges förenade studentkårer 
60. SISU Idrottsutbildarna 
61. Sociala Missionen 
62. SPF Seniorerna 
63. Stockholms Stadsmission 
64. Studieförbunden 
65. Studieförbundet Bilda 
66. Studieförbundet Vuxenskolan 
67. Svensk sjuksköterskeförening 
68. Svenska Afghanistankommittén 
69. Svenska Basketbollförbundet 
70. Svenska Golfförbundet 
71. Svenska Gymnastikförbundet 
72. Svenska Livräddningssällskapet 
73. Svenska Röda Korset 
74. Svenska Turistföreningen (STF) 
75. Svenskt Friluftsliv 
76. Sveriges Akademiska Idrottsförbund 
77. Sveriges MotorCyklister, SMC 
78. Sverok 
79. Synskadades Riksförbund 
80. Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux 

(SVPH) 
81. TCO 
82. Trygghetsrådet TRS 
83. UNIONEN  
84. Unizon 
85. Vetenskap & Allmänhet 
86. Vårdförbundet 
87. Västerås Stadsmission 
88. We Effect 
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8. Rapport från styrgruppen över senaste årets arbete 
Följande årsrapport beskriver innehåll i och omfattning av aktiviteter från Ideell Arenas 
verksamhetsår 2017. Den beskriver även vilka resultat som uppnåtts i linje med antagen långsiktig 
målsättning. 
 
 
Förslag till beslut:  
ATT godkänna och lägga årsrapport 2017 till handlingarna 
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Årsrapport 2017 
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Reflektion över 2017 

I samband med partnerskapsmötet 2017 fattades beslut om en ny långsiktig inriktning. En inriktning 
som byggde på många diskussioner under hösten 2016 och våren 2017. Diskussioner om Ideell 
Arena, vilka vi är, hur vi uppfattas och vilka vi vill vara i framtiden. Den långsiktiga inriktningen har 
byggt vidare på och ytterligare skärpt Ideell Arenas uppdrag att utveckla högkvalitativa 
utvecklingsprogram, främja kunskapsutvecklingen samt att utgöra mötesplats för erfarenhetsutbyte. 
Genom den nya inriktningen har vi styrt mot att ytterligare skruva på verksamheten, hitta mer 
synergier mellan våra olika verksamhetsgrenar och i vissa fall höja ambitionsnivån.  

Vi har under året lagt stort fokus på dialogen med partners för att säkerställa att den verksamhet vi 
bedriver svarar mot deras behov och önskemål. Vi har utvärderat och genomlyst det vi gör och 
planerat framåt utifrån resultaten. Det har varit en balans mellan att bibehålla de delar som är 
uppskattade och bra och att utveckla och testa nya grepp och arbetssätt. Under 2017 har särskilt 
fokus lagts på hur vi tänker kring och arbetar med forskning och forskningsanknytning i det vi gör för 
att utveckla den delen av verksamheten. Med den långsiktiga inriktningen har vi tagit ytterligare steg 
för att främja kunskapsutvecklingen om ideell sektor och på så sätt skapa mervärde för våra partners. 

Ideell Arena fyller en viktig roll för partnerorganisationerna och i samhället. Vi gör mycket bra och 
har all anledning att vara nöjda och stolta över det. Det framgår inte minst av 2017 års årsrapport. Vi 
har under året också fått flera nya partnerorganisationer vilket är enormt roligt.  

På partnerskapsmötet 2017 fattade vi även beslut om en ny styrmodell för att tydliggöra mandat och 
beslutsnivåer samt att se över det samarbetsavtal som styr Ideell Arena. När styrgruppen påbörjade 
arbetet med att implementera den nya styrmodellen och se över samarbetsavtalet identifierades 
utmaningar i och frågor kring Ideell Arenas organisationsform. Som enkelt bolag har inte Ideell Arena 
något eget organisationsnummer och är inte heller arbetsgivare för sin personal.  Styrgruppens 
slutsats är att det har blivit en utmaning att inte fullt ut kunna ta ansvar för verksamheten och 
personalen i takt med att Ideell Arena växer och partnerskapet stabiliseras. Formellt har Ideell Arena 
och dess styrgrupp inte i dag detta ansvar. Därför föreslår styrgruppen partnerskapsmötet 2018 att 
Ideell Arena byter organisationsform och bildar en ideell förening.  

Men grundläggande i detta är att föreningen ska bygga på samma värden och värderingar som gjort 
partnerskapet Ideell Arena framgångsrikt sedan starten för snart 20 år sedan. Med partnerskap, 
aktiva bidrag och samverkan fortsätter vi utveckla ledning och styrning i ideell sektor. 

 

 

Inger Ashing 
Ordförande Ideell Arena 
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Långsiktig målsättning 

Under 2017 antogs en ny långsiktig målsättning för Ideell Arena. Utgångspunkterna för denna är en 
stark och levande ideell sektor som bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle och där ständig 
utveckling och användning av ny kunskap behövs för att leda och styra en stark och levande ideell 
sektor. I detta möjliggör Ideell Arena utveckling, spridning och användning av kunskap genom 
partnerskap och samarbete. Under 2017 har samarbetet i Ideell Arena uppfyllt sitt syfte genom att: 

Initiera och utveckla högkvalitativa utvecklingsprogram för förtroendevalda och ledande tjänstemän 
inom den ideella sektorn för att stärka dess ledning och styrning. Framförallt genom 
Fenixprogrammet, Fokusprogrammet, Ung Med Makt och Förtroendevald i ideell sektor. 

Främja kunskapsutvecklingen kring den ideella sektorn och dess ledarskap genom att initiera 
forsknings- och utvecklingsprojekt och verka för ett ökat samarbete mellan forskare, universitet, 
högskolor, folkbildning och de ideella organisationerna. Framförallt genom aktivt deltagande med 
forskare, samverkan med akademiska miljöer samt enskilda forskningsprojekt. 

Utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda och ledande tjänstemän inom 
ideell sektor. Framförallt genom mötesplatser som LedarskapsArenan, Idéseminarium, Ideellt forum, 
Forskning som förändrar samt tre Strategiforum. Dessutom har det funnits tretton nätverk för 
ledande förtroendevalda eller tjänstemän i ideell sektor. 

Samverkan i Ideell Arena bygger på ett 
gemensamt ansvarstagande för 
utvecklingsarbetet och att genom 
deltagande dela med sig av sina 
erfarenheter. Under 2017 har detta 
inneburit att 47 av Ideell Arenas 
partnerorganisationer bidragit antingen med 
lokaler och fika eller med case eller inspel för 
att bidra till erfarenhetsutbytet vid 
nätverksträffar, mötesplatser och program. 
Dessutom har Arbetsgivarföreningen KFO 
bidragit till kansliets anställningar, 
arbetsgivarföreningen KFO och 
Arbetsgivaralliansen med ekonomihantering, 
Riksidrottsförbundet med IT och Svenska 
Golfförbundet medarbetsplatser. Totalt sett har 83 av 86 partnerorganisationer med minst en person 
vid någon aktivitet deltagit i samarbetet (fig1). 

Den långsiktiga målsättningen mot 2020 pekar ut följande: 

Med kontinuerlig utveckling, nytänkande och förnyelse av utvecklingsprogram, kunskapsutveckling 
och mötesplatser möter Ideell Arena utmaningar och behov hos de förtroendevalda och tjänstemän 
som har rollen att leda och styra partnerorganisationerna.   

Kvalitet i både tanke och handling tillförs genom att aktivt söka en mångfald av perspektiv i olika 
samarbeten. Detta innebär att Ideell Arena fortsätter att växa och utvecklas med en bredd av ideella 
sektorns organisationer.  

Rollen för att främja kunskapsutvecklingen kring ideell sektor fördjupas och undersöks genom ökad 
närvaro och ett helhetsperspektiv på forskning. Det handlar om att både vara proaktiv för att initiera 

Figur 1. Andel av de 86 avtalspartners som deltagit i Ideell Arenas 
verksamheter under 2017 
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ny forskning och att sprida resultat på ett sätt som gör det relevant och användbart för 
partnerorganisationer. På så sätt stärks även FoU-arbete och kunskapsbaserad verksamhet i ideell 
sektor.  

För att genomföra denna målsättning har Ideell Arena under 2017:  

Utvecklat innehåll i program, mötesplatser och kunskapsspridning för att göra forskning än mer 
relevant och användbar för ledning och styrning av ideell sektor. Framförallt genom att: 

 förtydliga syfte och målgrupp i olika program 
 säkra att det innehåll som presenteras på program i huvudsak kommer från forskare och 

vetenskapliga resultat 
 lyfta fram kopplingen till ledning av ideell sektor i den forskning som presenteras i mötesplatser. 

Initierat utvecklingsprogram som kan stärka partnerorganisationer i FoU-arbete och som kan bidra 
till att fler ideella organisationer kan bedriva en kunskapsbaserad verksamhet. Framförallt genom att: 

 utarbetat ett inslag om att tillämpa vetenskaplig kunskap i praktiken inom Fokusprogrammet 
2018. 

Medverkat till att det finns fler pågående projekt för fler nya vetenskapliga resultat om ideell sektor 
och dess ledning och styrning, art och omfattning samt särart och mervärde. Framförallt genom att: 

 medverkat i nio forskningsprojekt om ideell sektor. 
Ökat medverkan med en mångfald av perspektiv i program, mötesplatser, nätverk och projekt för 
kunskapsutveckling. Jämfört med 2016 har detta resulterat i att: 

 ett lika stort antal på 400 individer deltar från Ideell Arenas partnerorganisationer 
 antalet partnerorganisationer som deltar har ökat från 78 till 83 
 antalet deltagare från andra organisationer, myndigheter och företag har ökat från 150 till 300 
 antalet andra organisationer, myndigheter och företag som medverkar har ökat från 100 till 175. 

Vuxit med fler partnerorganisationer samt en ökad mångfald. Framförallt genom att: 

 antalet partnerorganisationer har ökat från 80 till 86. 
 

 
 

Figur 2. Antal personer och organisationer som deltagit i utvecklingsprogram, nätverk respektive övriga mötesplatser. 
Diagrammet visar deltagandet från personer och organisationer uppdelat mellan partners och andra verksamheter. 
Deltagande personer och organisationer kan förekomma i både utvecklingsprogram, nätverk och mötesplatser och blir 
därför tillsammans fler än de 400 individer och 83 partnerorganisationer som deltagit 
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Utvecklingsprogram 

Genom flera olika utvecklingsprogram öppnar Ideell Arena för unika erfarenhetsutbyten och 
högkvalificerade samtal om aktuell forskning om det civila samhället. Återkommande frågor handlar 
om förutsättningarna för ledning och styrning inom ideell sektor och civilsamhällets så kallade särart 
och mervärde.   

Under 2017 har 52 personer från 28 partnerorganisationer deltagit i något av Ideell Arenas 
utvecklingsprogram – vilket kan jämföras med 43 personer från 23 partners under år 2016. Från 
andra organisationer har 19 personer från 14 organisationer deltagit (se figur 2). 

Befintliga och pågående program är populära och har ett väl beprövat innehåll. Till viss del utvecklas 
detta ständigt genom små anpassningar och förbättringar. Men det finns även andra möjligheter för 
nya program. Inslagen kring civilsamhällets logiker, uppdragets roll, engagemangets form och 
hybridiseringsprocesser utgör ett basmoment som Ideell Arena kan erbjuda i en mängd olika 
sammanhang. Det finns även intresse för program som stärker förmågan att arbeta med FoU och 
Innovation samt också någon form av avancerat managementprogram för ideell sektor. Under 2017 
har Ideell Arena förtydligat hur de olika programmen Fenix, Fokus, Förtroendevald i ideell sektor och 
Ung Med Makt vänder sig till olika målgrupper och behov. Utifrån detta har ett systematiskt 
utvecklingsarbete med att säkra att Fenix är det högkvalitativa program som möter behoven av 
vetenskaplig kunskap och erfarenhetsutbyte hos ordförande, generalsekreterare eller andra 
deltagare från ideell sektor med motsvarande ansvarsområden för den strategiska utvecklingen 
påbörjats 

Fenix 
I detta strategiskt inriktade program står organisationens idé och uppdrag i fokus. Programmet är 
uppdelat i tre avsnitt: yttre påverkan, inre förutsättningar och internationell utblick. 2017 – den 
nionde omgången – deltog 24 personer (de 27 deltagarna under hösten 2017 och våren 2018 
inkluderas i statistiken för nästa verksamhetsår). En nyhet är Fenixstipendiet som vänder sig till 
partners med en omsättning under tio miljoner kronor. 

Ett arbete har inletts med att inkludera nya inslag av forskning och forskare till programstarten 2018. 
Utvecklingsarbetet har utgått från den utvärdering av Fenix som presenterades 2015 och samtal med 
de forskare som medverkat under 2017. Samtidigt är många befintliga inslag av tidlös karaktär och 
fortsatt viktiga för programmet.  

Under året genomfördes även en samling för tidigare deltagare i Fenixprogrammet. Temat för denna 
Alumniträff var digitalisering. 

Fokus 
Samarbetet med Trygghetsrådet TRS om att ta fram ett mer operativt program för ledare i 
civilsamhället har fortsatt. Programmet genomfördes med 13 aktiva deltagare och positiva 
utvärderingar.  

Under 2017 har arbetet med att utveckla Fokusprogrammet till 2018 genomförts och bland annat ska 
forskningen om ideell sektor få större utrymme. Samtal förs även om hur vi på bästa sätt möter 
behovet av något slags introduktionsprogram för nya ledare i sektorn.  

Ung Med Makt 
Detta program för unga ledare i ideell sektor genomför Ideell Arena i samverkan med LSU – Sveriges 
ungdomsorganisationer. Ett viktigt motiv är att skapa sammanhang och nätverk mellan ledare för 
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ungdomsorganisationer och Ideell Arenas övriga partners. Genom Ideell Arenas nätverk av erfarna 
ledare och mentorer har Ideell Arena bidragit med utveckling för 15 unga ledare och chefer inom 
civilsamhället.  

Under 2017 blev det klart att programmet för 2018 fått finansiering av Stiftelsen Konung Gustaf V:s 
90-årsfond. Något som är ett viktigt steg för att kunna erbjuda en priskänslig målgrupp möjlighet att 
gå programmet.  

Förtroendevald i ideell sektor 
Programmet Förtroendevald i ideell sektor, som planerades att genomföras under tre kvällar i 
oktober-november, fick ställas in på grund av för få sökande. I programmet avsåg vi att fokusera på 
ideellt engagemang, ideella organisationers styrformer och samspelet mellan mål och resultat. 
Förtroendevald i ideell sektor var tänkt som ett komplement till Ideell Arenas övriga program då det 
vänder sig till förtroendevalda som kan ha svårt att delta på övriga program under dagtid. För att 
fortsätta undersöka hur ett stöd till förtroendevalda och styrelser bäst kan utformas involverades 
Ideell Arenas ordförandenätverk. Ur detta möte framkom tydligt att innehåll och frågor är 
högrelevanta men att målgruppen snarare bör mötas på plats under respektive organisations 
styrelsemöten. 

Främja kunskapsutveckling 

För att främja kunskapsutveckling om ideell sektor och dess ledning och styrning verkar Ideell Arena 
för vetenskaplig kunskap, spridning av dess resultat, deltagande i forsknings- och utvecklingsprojekt 
samt samverkan med relevanta aktörer. Detta innebär även att Ideell Arena bevakar, tillgängliggör 
och använder forskning om ideell sektor och dess ledning och styrning i olika aktiviteter, program och 
mötesplatser.  

Under 2017 har arbetet inom detta område inneburit ett samarbete med akademiska miljöer som 
intresserar sig för frågor om ideell sektor och civila samhället samt ett flertal forsknings- och 
utvecklingsprojekt av intresse för ledning och styrning i ideell sektor. För att göra forskning än mer 
relevant och användbar för ledning och styrning av ideell sektor har fokus varit att etablera och 
vidareutveckla relationer med de forskare och miljöer som bedriver forskning om ideell sektor och 
civilsamhälle. Ett samarbete som framöver gör att sektorn än mer behöver definiera relevanta frågor 
och forskningsområden. 

En viktig del av arbetet med att främja kunskapsutvecklingen innebär samverkan och möten med 
enskilda forskare som intresserar sig för ideell sektor. Under 2017 har 43 forskare från 17 olika 
universitet och högskolor aktivt medverkat i Ideell Arenas olika program, mötesplatser och nätverk. 
Detta är betydligt fler forskare än de 29 som medverkande under 2016 samt en liten ökning mot de 
15 universitet och högskolor som var representerade. De forskare som medverkat under 2017 är 
verksamma vid EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales), Ersta Sköndal Bräcke högskola, 
Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Heidelberg Universitet, Karlstads universitet, 
Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Score, 
Stockholms universitet, Södertörns högskola, Trinity College, University of Ulster, Uppsala universitet 
och Örebro universitet.  

Samverkan med akademin 
Ersta Sköndal Bräcke högskola 
Ideell Arena har under året fortsatt utveckla sin samverkan med Ersta Sköndal Bräcke högskola. Det 
handlar både om enskilda forskare och större projekt. Forskning med relevans för Ideell Arenas 
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uppdrag har handlat om engagemang, tillit, jämställdhet och organisering i ideell sektor. Under 2017 
presenterades även Ersta Sköndal Bräcke högskolas nya gästforskarprogram med inriktning mot 
filantropi. Syftet med detta är att knyta till sig forskare som kan bidra till både det svenska och det 
internationella samtalet om filantropi, stiftelser, demokrati och jämlikhet.  

Lunds universitet  
Under 2017 har Ideell Arena träffat företrädare för forskningsmiljön kring civila samhället vid Lunds 
universitet. Det finns ett stort intresse för fortsatt samarbete och forskare från miljön kommer att 
föreläsa på Fenixprogrammet. Forskningsmiljön har även fått anslag för en stor studie av ledare i 
civilsamhället där samarbetet med Ideell Arena kommer vara mycket värdefullt för båda parter. 
 
Stockholm Centre for Civil Society Studies (SCCSS) vid Handelshögskolan  
Ideell Arena har under 2017 gett ett fortsatt uppdrag för SCCSS att leda och koordinera Ideell Arenas 
vetenskapliga råd. Rådet har haft uppgiften att färdigställa antologin om Civilsamhället i det 
transnationella rummet. Den nya antologin presenterades den 22 februari på LedarskapsArenan. 
Förutom att deltagare på LedarskapsArenan fick varsitt exemplar har samtliga partnerorganisationer 
fått två exemplar vardera utskickat. Hyresgästföreningen och NBV som har bidragit till att antologin 
kunnat produceras har dessutom ett större antal böcker att använda i den egna organisationen.  

Vid centret anordnades även en seminarieserie om civilsamhällets organisering där Ideell Arena 
deltog.  

Södertörns högskola  
Under 2017 har en tydlig samverkan med Södertörns högskola etablerats. Detta ger möjlighet för 
Ideell Arena att sprida och samla forskningsresultat från studier om civila samhället och den 
forskning om ideell sektor och civilsamhälle som bedrivs på högskolan. Ideell Arena har även 
medverkat på en workshop där forskare knutna till miljön om civila samhället på Södertörns högskola 
diskuterade nya engagemangsformer, kritiska perspektiv och samhällsförändringar av betydelse för 
det civilsamhället. På workshopen presenterade Ideell Arena möjligheter till samverkan med ideell 
sektor. Intresse väcktes bland annat för att medverka i seminarier och att försöka samla resultat i en 
mer lättillgänglig skrift eller antologi.  

Under 2017 blev Ideell Arenas verksamhetschef invald till styrgruppen för den nya forskningsmiljön 
Reinvent på högskolan. Reinvent kommer att vara ett center för mångvetenskaplig forskning och 
samverkan om hållbar stadsutveckling i suburbana landskap. Ambitionen är att Reinvent ska 
utvecklas till ett kunskapsnav såväl nationellt som internationellt vad det gäller städers utveckling. 
Sammantaget innebär denna miljö att många viktiga frågor för det civila samhället med både gamla 
och nya engagemangsformer kommer studeras. 

Forskningsprojekt 
Under 2017 har Ideell Arena haft ett fokus på att medverka till att det finns fler pågående 
forskningsprojekt om ideell sektor. Följande projekt med koppling till Ideell Arena har pågått eller 
påbörjats under året. 

Anställd i civilsamhället  
Ola Segnestam Larsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola och SCORE, och Mats Jutterström, SCORE, 
genomför en studie för att undersöka anställda i ideella organisationer i det svenska civilsamhället i 
stort. Ideell Arenas verksamhetschef är projektledare för studien, som finansieras av 
partnerorganisationerna KFO, Arbetsgivaralliansen och IDEA.  
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Att utveckla ledarskap för ökad Innovationsförmåga  
Gunilla Avby, Högskolan i Jönköping, har sökt och beviljats medel från myndigheten Vinnova för ett 
projekt kring att ta fram och utvärdera ett stöd för vårdchefer i att leda och organisera för att skapa 
ökad innovationsförmåga. Ideell Arena finns med som part att sprida resultat från projektet till ideell 
sektor.  

Betydelsen av lokala och regionala överenskommelser på det sociala området  
Ideell Arena kommer att projektleda studien ”Betydelsen av lokala och regionala överenskommelser 
på det sociala området” som finansieras av Överenskommelsen och genomförs av Filip Wijkström 
och Torbjörn Einarsson vid Stockholm Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i 
Stockholm. 

Bortom torghandel och elfenbenstorn: En studie om integrerad vetenskap för hållbar 
kunskapsförsörjning  
Ideell Arena ingår som ett studieobjekt i ett forskningsprojekt om samverkan mellan vetenskap och 
praktik. Projektet bedrivs i samarbete mellan Lunds universitet och SCORE. Som ett första steg har 
personer från Ideell Arena intervjuats och vidare planeras någon form av återkoppling för att 
tillsammans utveckla arbetet vidare. Projektet fokuserar på integrerad vetenskap som en metod för 
hur samhällets olika aktörer kan bidra till kunskapsutveckling: ett perspektiv som efterfrågas både 
inom forskningen och i den offentliga debatten när det gäller vetenskapens roll i samhället.  

Civilsamhällets utveckling & konturer 
Under 2017 blev det klart att Ideell Arena kommer att medverka som spridningsaktör i 
statistikprojektet Civilsamhällets utveckling & konturer som leds av Filip Wijkström vid Stockholm 
Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Från plakat till praktik – Röstbärande rörelsers och organisationers transformation till 
idéburna välfärdsserviceproducenter  
Torbjörn Einarsson vid Stockholm Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm 
har påbörjat och sökt fortsatt finansiering för ett projekt som syftar till att generera ny kunskap och 
teori kring vad som avgör huruvida individer, rörelser och organisationer väljer att försöka påverka 
samhället med röst – plakat – eller genom att själva bedriva serviceproduktion – praktik – samt vilka 
faktorer som avgör huruvida idéburna rörelser och organisationer lyckas med sina ambitioner att 
starta och driva idéburna välfärdsverksamheter i egen regi och i enlighet med egna idéer. Projektet 
har fått finansiering från KFO och Rädda Barnen för att komma igång och Ideell Arena finns med som 
en organisation för att sprida och förankra resultat från projektet.  

Idéburen innovation  
Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet, och Cecilia Nahnfeldt, Svenska kyrkan, har genomfört ett 
forskningsprojekt om Idéburen innovation. I projektet studerades innovationsprojekt i ideell sektor 
och två innovationscase hos Studieförbundet Sensus respektive Svenska kyrkan. Projektets resultat 
har sammanställts till en bok där Ideell Arena har bidragit i både referensgrupp och som bollplank.  

Ideologins betydelse  
Ola Segnestam Larsson har under 2017 att färdigställt en bok om ideologins betydelse. Förutom 
redan insamlat material genomfördes textseminarium i nätverk och Ideell Arenas styrgrupp. Boken 
trycks på Idealistas förlag på uppdrag av Ideell Arena för att sprida till partnerorganisationer och 
använda i utbildningsprogram.  
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Organisering och ledning i ideella organisationer  
Forskningsprojektet som leds av Johan Hvenmark vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och som under 
de första tre åren har finansierats av 8 partnerorganisationer i Ideell Arena. Vid referensgruppsmöten 
har fokus under 2017 framförallt legat på långsiktighet, framtida samarbetsparter samt Ideell Arenas 
roll för att sprida resultat i projektet. I projektet behandlas frågor om nya publikationer om ideell 
sektor, utbildning på masternivå i samverkan med olika ideella organisationer samt ett planerat 
projekt om en databas för ideella sektorns redovisningar och verksamhetsberättelser. Projektet är en 
strategisk satsning på ett forskningscentrum om ledning och styrning av ideella organisationer vid 
Ersta Sköndal Bräcke högskola. Under året genomförde professor Ingalill Holmberg en 
halvtidsutvärdering där en av slutsatserna är att Ideell Arena har en viktig roll och potential för att 
sprida kunskapen från projektet både internt hos deltagande organisationer samt till andra 
intresserade. I utvärderingen konstaterades också att satsningen kan förstås som en önskan om att få 
mer evidensbaserad kunskap hos deltagande organisationer. Under 2017 har även arbetet påbörjats 
om hur Ideell Arena både kan vara en resurs för att sprida och göra resultat från projektet relevanta 
samt för att bidra till långsiktig finansiering för projektet. 

Doktorander 
Under 2017 har Ideell Arena haft ett extra stöd för internationella doktorander att öka samverkan 
mellan forskning och praktik. Dels har Verena Schmidt, doktorand vid CSI (Centrum für soziale 
Inventionen und Innovationen) Heidelberg Universitet och gäst på Ersta Sköndal Bräcke högskola fått 
hjälp att ta kontakt med Uppsala kommun och ideella organisationer där, samt med Stockholms 
Stadsmission. Dels har Margaret Ryzcer, doktorand vid l’École des hautes études en sciences sociales 
(EHESS) i Paris och vid Linköpings universitet genomfört praktik på Ideell Arena under perioden 1 
april till och med 30 juni. Under sin praktik genomförde Margaret både seminarier i Ideell Arena och 
deltog i verksamhetens löpande arbete. 

Civilsamhällesstipendiet  
Den 5 december 2017 delades civilsamhällesstipendiet för årets uppsats om civila samhället ut. 2017 
gick utmärkelsen till Antonia Linnarsson och Lina Wingren med deras uppsats ”Blurring realities 
between NPOs & Retailers”. Pristagarna har fått sin uppsats publicerad och delar på ett stipendium 
om 10 000 kronor. Civilsamhällesstipendiet delas ut i samarbete mellan Ideell Arena, Famna och 
Forum – idéburna organisationer med social inriktning. 

Arbetet med kunskapsutveckling är en central och unik del i Ideell Arenas verksamhet och den nya 
strategin tydliggör partnerskapets roll kring att främja forskning. Det finns ett stort intresse för Ideell 
Arena i olika akademiska miljöer och bland forskare, dels i fråga om att göra resultat intressanta och 
användbara utanför de vetenskapliga miljöerna, dels vad gäller värdet av att inkludera den ideella 
sektorn i nya projekt. Detta visas inte minst genom den allt viktigare rollen som samverkanspart vid 
forskningsprojekt och bidragsansökningar. I det fortsatta arbetet blir det viktigt att ha en strategisk 
diskussion kring vilken inriktning på ny forskning som Ideell Arenas partners ser behov av. Det är 
även av värde att fundera på balansen mellan många mindre projekt och några få större och mer 
långsiktiga. En viktig fråga är hur balansen mellan att initiera nya projekt, medverka i pågående samt 
sprida resultat ska prioriteras. 

Nätverk och mötesplatser för erfarenhetsutbyte 

Ideell Arena utvecklar och erbjuder nätverk och mötesplatser för förtroendevalda och ledande 
tjänstemän i ideella sektorn. Med en utgångspunkt från ideella sektorns erfarenhet av bildning, 
rörelse och idéer strävar Ideell Arena mot att utveckla och erbjuda kreativa och nyskapande 
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mötesplatser för kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte mellan forskare och förtroendevalda 
respektive ledande tjänstemän i ideella sektorn. Under 2017 har dessa mötesplatser präglats av en 
mångfald av perspektiv i såväl ämnesval som personer som engageras. Nedanstående avsnitt 
rymmer glimtar från ett mycket händelserikt 2017 och de många personer som bidragit till att 
ytterligare stärka den ideella sektorn och dess företrädare.  

Verksamheten med nätverk är en omfattande del av Ideell Arenas verksamhet. Under 2017 deltog 
215 personer från 77 partnerorganisationer. Utöver detta var även 24 personer med från 21 
organisationer som ännu inte är samarbetspartners. Utöver nätverken har Ideell Arena ordnat 
mötesplatser för cirka 260 deltagare från 60 partnerorganisationer under 2017. I dessa mötesplatser 
har ca 200 personer från 100-tal andra organisationer deltagit (figur 2). 

Mötesplatser och nätverk är fortsatt den verksamhet som berör flest deltagare och väcker stort 
intresse hos både befintliga partners och andra. Det blir därför mycket viktigt att se hur dessa kan 
utvecklas i linje med Ideell Arenas långsiktiga målsättning. 

För att ge relevanta erfarenhetsutbyten och främja kunskapsutveckling i ideell sektor arbetar Ideell 
Arena aktivt för att mötesplatserna ska präglas av aktuell forskning och goda samtal. En viktig 
utveckling kring mötesplatserna under 2017 var att låta innehåll och samtal ta en större plats i 
relation till form och process. 

LedarskapsArenan  
Den 22 februari genomfördes årets LedarskapsArena på temat Form & Fråga. Under dagen utbyttes 
erfarenheter mellan forskare och praktiker kring relationen mellan folkrörelseformen, de  
transnationella krafterna och organisationernas egna grundfrågor. På LedarskapsArenan 
presenterades även den nya forskarantologin Civilsamhället i det transnationella rummet. Med drygt 
100 deltagare genomfördes en välplanerad dag med kreativa metoder, spännande samtal och bra 
möten.  

Idéseminariet  
Civilsamhället och demokratin var temat för årets idéseminarium. Med nya resultat från en flerårig 
empirisk studie visade Erik Amnå – professor i statskunskap vid Örebro universitet och ordförande i 
stiftelsen Höj Rösten – hur svenskarnas samhällsengagemang än mindre resulterar i partipolitiska 
uppdrag och medlemskap. En utveckling som ställer viktiga frågor om demokratin på sin spets, bland 
annat vad gäller representativitet och mångfald i civilsamhällets organisationer.  

Ideella trädgården  
Tillsammans med Riksidrottsförbundet och Forum – idéburna organisationer med social inriktning 
stod Ideell Arena även detta år som värdar för Ideella trädgården – mötesplatsen för civilsamhället.  

Morgonen tisdagen den 4 juli skulle bli den regnigaste under Almedalsveckan, men i Ideella 
trädgården var uppslutningen stark när Ideell Arena, Vetenskap & Allmänhet och statliga Vinnova 
bjöd in till frukostdialog och engagerande rundabordssamtal om samverkans- och 
finansieringsmöjligheter i arbetet med FOU-program och sociala innovationer. Ett viktigt syfte var att 
diskutera förutsättningarna för större innovationsprojekt i civilsamhället men också vad som tycks 
försvåra sådana.  

I seminariet därefter, arrangerat av Ideell Arena, stod forskning om hållbarhet, jämställdhet och 
inkludering i fokus. Fem forskare hade fem minuter vardera att övertyga om sin egen forsknings 
betydelse för civilsamhället, varefter övriga deltagare samlades runt den de ville höra mer av.  
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Strategiforum  
Under 2017 genomfördes följande tre strategiforum: 

Nationalstatens sista väktare 
I april fortsatte samtalet från LedarskapsArenan om Civilsamhället i det transnationella rummet. 
Forskaren Marta Reuter talade på temat ”Nationalstatens sista väktare” och vad samhällets 
”avnationalisering” betyder.  

Volunteering through mobile technologies 
I juni höll Margaret Ryczer – doktorand och under våren praktikant på Ideell Arena – två 
frukostsamtal på temat ”Volunteering through mobile technologies”. Margaret studerar hur appar, 
sms och andra tekniska hjälpmedel används för att mobilisera volontärer – med andra ord hur 
digitaliseringen bidrar till nya engagemang och påverkar organisering inom ideell sektor.  

Jämställdhetsarbete i ideella organisationer 
I september utforskade vi jämställdhetsarbete i ideella organisationer. Halvdagskonferensen gjordes i 
samarbete Ersta Sköndal Bräcke högskola. Temat och upplägget för dagen väckte stort intresse och 
resulterade i en fullsatt aula på campus Ersta.  

Forskning som förändrar  
För femte året ägde kunskapskonferensen Forskning som förändrar rum på temat ”samverkan”. 
Konferensen är ett samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  

Ideellt forum  
Temat för dagen var Styrning och rapportering i det civila samhället – att navigera rätt bland ökade 
krav och förväntningar. PWC och Swedbank anordnade som tidigare workshops på förmiddagen 
medan Ideell Arena hade ett särskilt ansvar för eftermiddagens seminarium.  

Eftermiddagen inleddes med en mycket uppskattad föreläsning av Bino Catasús, professor i revision 
och redovisning vid Stockholms universitet. Med sin förmåga att röra sig mellan allvar och humor 
lyckades han på ett fängslande sätt problematisera den i dag stora uppmärksamheten på nyckeltal – 
och vad sådana i själva verket säger oss om den verksamhet organisationer bedriver. Detta blev en 
bra övergång till vårt efterföljande fokus på den nya hållbarhetslagstiftningen och hur ideella 
organisationer borde såväl mäta som rapportera insatser för hållbarhet och mänskliga rättigheter. 
Vinnare av utmärkelsen Årets redovisning 2017 blev Svenska Livräddningssällskapet. Ny ordförande i 
juryn var Erik Amnå, professor i statsvetenskap vid Örebro universitet. 

Nätverk 
Under 2017 har Ideell Arena erbjudit 50 träffar i följande 13 nätverk:  

 Ekonomichefsnätverket  
 Engagemangsnätverket  
 Generalsekreterarnätverken (tre stycken)  
 IT-chefsnätverket 
 Kommunikationschefsnätverket  
 Kommunikatörsnätverket  
 Nätverket för medarbetarskap, ledarskap och chefsrollen, MLC  
 Ordförandenätverket  
 Personalchefsnätverket 
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 Verksamhetsutvecklarnätverket  
 Opinions- och påverkansnätverket  

 

Vad det gäller nätverken pågår ett aktivt arbete med att se omfattningen av deltagande från 
partnerorganisationer och andra, ta reda på vilka behov som finns ute i partnerorganisationerna 
samt hur vi på bästa sätt ska kunna processleda och utveckla en allt större nätverksverksamhet. En 
utmaning är att vissa nätverk är fulla och har väntelista samtidigt som partnerorganisationer 
efterfrågar möjligheten att delta.  

Opinionsbildarnätverket gjorde en uppskattad nystart under hösten 2017 och övriga nätverk har haft 
sina träffar enligt plan. Deltagarunderlaget ser bra ut och flera nya personer vill fortsatt komma med 
i nätverken, speciellt från nya partnerorganisationer. För att säkerställa mångfald i nätverken har 
kansliet har under året arbetat med att förbättra statistiken på vem som deltar från vilken 
organisation och hur våra nätverk är sammansatta.  

För att höja kvaliteten i nätverken har vi under året även gjort en översyn av nätverkens 
administrativa rutiner. Under 2017 har arbetet framförallt handlat om att ta fram 
informationsmaterial till nya nätverksdeltagare och processledare, tydliggöra fördelning mellan 
processledare och kansli, ta fram ett enhetligt kostnadssystem, se över kommunikationsplattform 
samt genomföra en gemensam processledarträff för att skapa samsyn och lärande.  

Under 2017 genomförde en grupp studenter från Handelshögskolan i Stockholm ett så kallat Live 
Project, där de gav sig på att undersöka och ge förbättringsförslag kring Ideell Arenas nätverk. 
Rapporten drar slutsatsen att Ideell Arenas har två viktiga områden, kvalitet och flexibilitet, som är 
starkt beroende av varandra.  

Partnerskap, styrgrupp, kansli och övrig samverkan 

Ideell Arenas verksamhet utvecklas och stöds genom ett starkt partnerskap, extern finansiering, väl 
fungerande kommunikation samt effektiv och ändamålsenlig administration, ledning och styrning. 
Under 2017 har utvecklingen fokuserat på att öka mångfalden samt att växa med fler 
partnerorganisationer. Ideell Arenas partnerskap har växt och intresset för frågorna upplevs som 
stort både internt och externt, något som har resulterat i en ökning från 80 till 86 
partnerorganisationer. 

Partnerorganisationer  
Arbetet har under 2017 fokuserat på att öka medverkan med en mångfald av perspektiv från våra 
partners samt att Ideell Arena ska fortsätta växa med fler partnerorganisationer samt en ökad 
mångfald. Detta har inneburit många kontakter med både befintliga och blivande partners för att 
lyssna in behov och önskemål, analys av faktiskt deltagande hos partners och andra, samt träffa nya 
för att se om intresse finns för att samarbete kring frågorna. Genom statistik för hela vår verksamhet 
har vi under året fått en tydligare bild över vilka partnerorganisationer som bidrar till partnerskapet 
och vilka som får del av det. Några partners är involverade i mycket, medan andra står utanför eller 
inte deltar alls. Under 2017 har en prioritet legat på att involvera de sistnämnda. Med 
mångfaldsperspektivet i fokus har det även blivit allt tydligare att Ideell Arena kan vara ett viktigt 
stöd för mindre partnerorganisationer, inte minst de som har små kansliresurser. Under 2017 har ett 
systematiskt arbete med att kontakta organisationer som ännu inte är partners men som aktivt 
deltar i Ideell Arenas aktiviteter. Ytterligare fokus har legat på att öka närvaron av 



Partnerskapsmöte Ideell Arena  
180412 
Bilaga 2 

14 
 

brukarorganisationer inom Ideell Arenas partners. Kansliet har också förbättrat den grundläggande 
administrationen och rutiner för att underlätta kontakt med våra många olika partners.  

Under 2017 har 8 nya organisationer tecknat samarbetsavtal med Ideell Arena. Dessa är: 

 Finansförbundet 
 Funktionsrätt Sverige 
 Nordic Financial Unions 
 Parasport Sverige  
 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS 
 Stockholms Stadsmission 
 UNIONEN 
 We Effect 

Under 2017 har följande organisationer avslutat sitt partnerskap i Ideell Arena 

 Celiakiförbundet 
 Svenska FN-förbundet 

 
Av Ideell Arenas totalt 86 partners har 83 varit aktiva i Ideell arena på något sätt, vilket är en 
förbättring på 1 procentenhet jämfört med 2016. 

Partnerskapsmöte  
Den 26 april 2017 genomfördes det årliga partnerskapsmötet med 31 partnerorganisationer 
representerade. Mötet ägde rum i Immanuelkyrkan, Stockholm.  

Styrgrupp  
Ideell Arenas styrgrupp har under 2017 bestått av:  

 Inger Ashing (ordförande) Rädda Barnen 
 Amanda Jackson Amnesty Sverige 
 Anna Åberg Hyresgästföreningen 
 Gunnar Håkansson Svenska Golfförbundet 
 Hans-Göran Elo Arbetsgivaralliansen 
 Jimmy Mannung Naturskyddsföreningen  
 Kjell-Åke Waldner Sensus 
 Lena Ag Kvinna till Kvinna (tom okt 2017) 
 Maria Andersson RFSU 
 Maria Ros Jernberg Svenska Turistföreningen (STF) 
 Mats Johnsson Vårdförbundet 
 Suzanne Lundvall Svenska Gymnastikförbundet 
 Åsa Hagelstedt Djurskyddet 

 
Nomineringskommitté  
Vid partnerskapsmötet valdes en nomineringskommitté bestående av:  

 Karin Olsson, KFUM 
 Mattias Hjelmberg Riksidrottsförbundet 
 Sanna Wärn, Cancerfonden 
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Styrgruppen har sedan partnerskapsmötet haft sju protokollförda möten. Utöver detta har arbete 
även skett i arbetsgrupper kring översyn av samarbetsavtalet, främjande av kunskapsutveckling samt 
att se över Ideell Arenas organisation.  

Kansli  
Under året har 17 medarbetare och andra personer på ett eller annat sätt bidragit till Ideell Arenas 
löpande aktiviteter. Kansliet har utgjorts av Truls Neubeck (verksamhetschef), Ulrika Erksell (slutade 
aug), Katarina Gustafsson, Andreas Linderyd, Jenny Risfelt. Dessutom har Alf Westelius, Anna 
Carlstedt, Anna Iwarsson, Erik Wagner, Inger Rosell, Johan Welander, Kristina Ljungros, Louise Lind, 
Peter Olsen, Tommy Nordmark och Torborg Wärn gjort viktiga insatser som process-, program- eller 
projektledare.  

Ideell Arenas växande partnerskap medför att kansliets medarbetare har många och varierande 
arbetsuppgifter. Utifrån flera nya medarbetare och nya arbetsuppgifter har kansliet under 2017 
arbetat med en kombination av att etablera arbetssätt och utveckla en befintlig verksamhet. Den 12 
januari genomfördes en gemensam eftermiddag med de medarbetare och externa personer som 
verkar i Ideell Arenas olika program, processer och projekt. Syftet med träffen var att lära känna 
varandra och varandras olika roller och områden bättre. Under perioden har en planeringsdag för 
kansliet samt en planeringseftermiddag med processledare genomförts kopplat till den nya 
långsiktiga målsättningen. Arbetet med att förnya aktiviteter, arbeta för ett helhetsperspektiv på 
forskning om ideell sektor och att tänka in en mångfald av perspektiv har börjat i både program och 
mötesplatser.  

Kommunikation  
Ideell Arenas kommunikation fokuserar på att nå ledande förtroendevalda och tjänstemän i ideella 
verksamheter. Arbetet sker genom nyhetsbrev, hemsida och riktade aktiviteter, något som bland 
annat användes för att nå fler deltagare till LedarskapsArenan på ett lyckat sätt. Vidare hör 
blogginläggen fortsatt till de mest populära nyheterna. I februari skedde en avstämning kring det 
utvecklingsprojekt som pågår för att öka träffsäkerhet och sökoptimering på Ideell Arenas hemsida. 
Ett utvecklingsområde pågår med att förtydliga målgruppsinriktning på olika aktiviteter, att öka 
närvaron på sociala medier som Twitter, Facebook och LinkedIn samt att få in ett bättre kalendarium 
på hemsidan. Under 2017 har Ideell Arena gjort löpande analys och utveckling av hemsidan.  

Samverkan  
En viktig del i Ideell Arena är att se över, utveckla och förankra samverkan med relevanta aktörer 
utanför partnerskapet. Under 2017 har arbetet med samverkan framför allt handlat om följande. 

Euclid  
Ideell Arena är fortsatt medlem i det Europeiska nätverket Euclid och verksamhetschef sitter i Euclids 
styrelse. Nätverket syftar till att utveckla civilsamhälle och socialt företagande i Europa och dess 
grannländer. Ideell Arena har under 2017 drivit frågan om att hitta verksamhet för ett europeiskt 
erfarenhetsutbyte kring ledarprogram i ideell sektor. I övrigt har pågående verksamhet kring social 
innovation samt planering inför hur man skall hantera Brexit varit de stora frågorna. I slutet av 2017 
blev det klart att Euclid får ett fyrårigt basbidrag från EU, vilket innebär att verksamheten kommer 
växa och ha ett tydligare fokus på socialt entreprenörskap. En viktig fråga blir här hur erfarenheter 
från svensk ideell sektor kan bidra till utveckling av civila samhällets organisationer på europeisk nivå. 

Det förnyade anlaget från EU samt Storbritanniens Brexit-beslut innebär även att Euclid kommer att 
genomföra sina planer att flytta organisationen från Storbritannien till Nederländerna. 
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PwC 
Under 2017 har PwC och Ideell Arena fortsatt sitt samarbete. Målet har varit att fördjupa samarbetet 
genom olika arrangemang. I samarbetet ingår löpande avstämning, samt ömsesidigt bollplank och 
uppdatering i frågor som rör nyheter i den ideella sektorn samt möjligheter att lyfta varandras 
individuella och gemensamma aktiviteter i de informationskanaler som finns tillgängliga. Målet är att 
samarbetet ska ge mervärde för både Ideell Arena och PwC. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF 
Under 2017 har en fortsatt samverkan med MUCF och deras uppdrag för kunskapsfrämjande av 
ideell sektor genomförts. En viktig fråga har varit på vilket sätt ideell sektor involveras i 
myndighetens arbete med att höja kunskapsnivån om civilsamhället i offentlig sektor. Ideell Arena 
har haft en fortsatt roll i referensgruppen på MUCF med koppling till civsam.se och utlysningen av 
forskningsmedel. Samarbetet har även haft en tydlig koppling till den gemensamma mötesplatsen 
Forskning som förändrar. 

CO3 
Ideell Arena har genom Fenixprogrammet en viktig och väl upparbetat relation till den Nordirländska 
organisationen CO3. CO3 arbetar med kapacitetsbygge inom ideellt ledarskap i Nordirland. Under två 
dagar i september 2017 besökte 10 ledare från ideella organisationer på Nordirland Sverige och 
Ideell Arena. Under deras vistelse fick de bland annat besöka Folkets Husby, Ersta Sköndal Bräcke 
högskola, Subtopia samt Idrottens hus. Sammanlagt bidrog ett 20-tal företrädare från fem 
partnerorganisationer och två högskolor till ett mycket lyckat program. 

Kurage 
Ideell Arena har under 2017 fortsatt stödja tidningen Kurage med prenumerationer och annonser. 
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1. ABF 
2. Akademikerförbundet SSR 
3. Amnesty Sverige 
4. Arbetsgivaralliansen 
5. Arbetsgivarföreningen KFO 
6. Astma och Allergiförbundet 
7. BRIS (Barnens rätt i samhället) 
8. Cancerfonden 
9. Concord Sverige 
10. Djurskyddet Sverige 
11. Erikshjälpen 
12. Famna 
13. Finansförbundet 
14. Folkbildningsrådet 
15. Folkets Hus och Parker 
16. Forum – idéburna organisationer med 

social inriktning 
17. Forum Syd 
18. Friluftsfrämjandet 
19. Funktionsrätt Sverige 
20. Förbundet S:t Lukas 
21. Föreningen Furuboda 
22. Föreningen Norden 
23. Göteborgs Räddningsmission 
24. Hela människan 
25. Hemslöjden 
26. Hjärt- och Lungfonden 
27. Hyresgästföreningen 
28. Ibn Rushd Studieförbund 
29. IDEA - Arbetsgivarförbundet för ideella 

organisationer 
30. IOGT-NTO 
31. IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis 
32. Jusek 
33. KFUM 
34. Korpen 
35. Kungliga sällskapet Pro Patria 
36. Kvinna till Kvinna 
37. Lika Unika 
38. Linköpings stift, Svenska kyrkan 
39. LSU - Sveriges ungdomsorganisationer 
40. Lärarförbundet 
41. Mag- och tarmförbundet 
42. MHF 
43. Naturskyddsföreningen 
44. NBV  
45. Neuroförbundet 
46. Nordic Financial Unions 
47. Parasport Sverige 

48. PRO, Pensionärernas riksorganisation 
49. Reumatikerförbundet 
50. RFSL 
51. RFSU 
52. Riksförbundet Frivilliga 

Samhällsarbetare, RFS 
53. Riksidrottsförbundet 
54. RUM - Riksförbundet Unga Musikanter 
55. Rädda Barnen 
56. Scouterna 
57. Sensus studieförbund 
58. SFS, Sveriges förenade studentkårer 
59. SISU Idrottsutbildarna 
60. Sociala Missionen 
61. SPF Seniorerna 
62. Stockholms Stadsmission 
63. Studieförbunden 
64. Studieförbundet Bilda 
65. Studieförbundet Vuxenskolan 
66. Svensk sjuksköterskeförening 
67. Svenska Afghanistankommittén 
68. Svenska Basketbollförbundet 
69. Svenska Golfförbundet 
70. Svenska Gymnastikförbundet 
71. Svenska Livräddningssällskapet 
72. Svenska Röda Korset 
73. Svenska Turistföreningen (STF) 
74. Svenskt Friluftsliv 
75. Sveriges Akademiska Idrottsförbund 
76. Sveriges MotorCyklister, SMC 
77. Sverok 
78. Synskadades Riksförbund 
79. TCO 
80. Trygghetsrådet TRS 
81. UNIONEN  
82. Unizon 
83. Vetenskap & Allmänhet 
84. Vårdförbundet 
85. Västerås Stadsmission 
86. We Effect 
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9. Ekonomisk redovisning med rapport från de som granskat redovisning 
Bokslut 2017 innehåller ekonomisk redovisning med resultat, balansräkning och noter samt 
revisionsberättelse från de som granskat redovisningen. 
 
 
Förslag till beslut: 
 
ATT godkänna och lägga bokslut 2017 till handlingarna 



IDEELL ARENA

INTÄKTER

Partneravgifter
Seminarier
Sponsring
Övriga rörelseintäkter

Summa lntäkter

KOSTNADER

Personalkostnader
Kontor/admin

Resekostnader
Konferenser/utbildning

Konsultarvoden
Produktion/Kommunikation

Övrigt

Resultat efter avskrivningar

Finansiella kostnader

BERÄKNAT RESULTAT

2017

2 126 160
2 015 700

369 400
452 098

4 963 358

-2684 517

-440 504
-125706
-399 948

-956 71 1

-221921
-389 647

-5 218 954
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-255 596
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2 016 000
1 940 850

680 000
199 282
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-124684

-2 605 668

-212 194

-113 921
-471 442

-1 259 366
-241 850

-56 315

'{ 960 756

-60

O.

dd \r 
"1_

/(



IDEELL ARENA

TILLGANGAR

Kundfordringar Not {
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbet kostn/uppl intäkter

Fodran på Projektvård Not 2

SUMMA TILLGANGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Kortfr sk kreditinsVkund/lev
Personal skatUavg/löneavdrag

Uppl kostn/förutbet intäki Not 3

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

tn
2017

1 081 225
0

43944
1 296 935

2 422 104

-1060873
-158 733

40 581

-1 161 917

-2422104

2016

1 741 436

0
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1 156202

2947 634

-1 316 469

-386 237
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-2947 634
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IDEELL ARENA

Noter och kommentarer till resultat- och balansrapport 2017

Not ,l . Kundfodran, partneravgifter fakturerade december 2017

Not 2. Fordran på projektvärd
KFO/Athene

Fordringsbelopp per 31.12.2017 är avstämt med projektvärd

Not 3. Uppl. kostnader och förutb. intäkter
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Revision

Administrativa tjänster
Faktura Co3
Fenixprogrammet
Överenskom melsen/Forum
Ledarskapsarenan

Fokusprogrammet

Skuld personal

{ 296 935

31.12.2017
110 718
75 342
18 500

25 000

721 440
200 000

34 077

34 812

1 104

31.',2.2017
't 081225
1 081 225

31.12.2017
1 296 935

31.12.2016
1 741 436

1 741 436

31.12.2016
1 156202
1 156 202

31.12.2016
232 872
121 288

18 500

38 614
590 451

170 000

1 168

1172893
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IDEELLARENA

Stockholm mars 2018
Strygruppen för IDEELL ARENA

Maria Andersson

Håkansson

Jackson

*rxP- Wddner

Hans-Göran Elo

Truls Neubeck
Verksamhetschef
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Min revisionsberättelse har angivits LotR-03-ot
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FIN N HAM MARS
AUKTORISERADE OCH GODKÄNDA REVISORER

REVISIONSBERATTELSE

Till partnerskapsmötet i Ideell Arena

Rapport om årsrapporten
Uttalanden

Jag har utftirt en revision av årsrapporten för Ideell Arena för
är 2017 -01 -01--20 17 -12-3 l.

Enligt min uppfattning har årsrapporten upprättats i enlighet
med god redovisningssed i Sverige och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av det enkla bolagets finansiella
ställning per den 3l decernber 2017 och av dess finansiella
resultat ftir året enligt god redovisningssed.

Grund ftir uttalanden

Jag har utfcirt revisionen enligt Intemational Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enfigt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till det enkla bolaget
enligt god revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgiort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Upplysning av särskild betydelse

Granskningen har i allt väsentligt varit inriktad på revision av
själva räkenskapema för Ideell Arena, vilka redovis-
ningstekniskt redovisats som ett siirskilt bolag inom KFO. Jag

har således inte tagit ställning till eller bedömt den juridiska
ramen för Ideell Arena och dess verksamhet.

Styrgruppens ansvar

Det är styrgruppen som har ansvaret fiir att årsrapporten
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt god
redovisningssed i Sverige. Styrgruppen ansvarar även ftir den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsrapport som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel.

Vid upprättandet av årsrapporten ansvarar styrgruppen ör
bedömningen av det enkla bolagets ftirmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
fiirhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har
fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Minamål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsrapporten som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel, och att lämna en revisions-berättelse som innehåller mina
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara

väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
ftirväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsrapporten.

Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

r identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsrapporten, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utör
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga ör att utgöra en grund ör mina uttalanden.
Risken ör att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intem kontroll.

o skaffar jag mig en fiirståelse av den del av det enkla
bolagets intema kontroll som har betydelse för min revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.

e utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrgruppens upp-skattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

. drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrgruppen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsrapporten. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om det
enkla bolagets örmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fåsta uppmärksamheten på
upplysningarna i årsrapporten om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsrapporten. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet ör revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller örhållanden göra att en örening inte längre
kan fortsätta verksamheten.

r utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsrapporten, däribland upplysningarna,
och om årsrapporten återger de underliggande
transaktionerna och hiindelserna på ett sätt som ger en

rättvisande bild.

Jag måste informera styrgruppen om bland annat revisronens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i
den interna kontrollen som jag identifierat.



Jag tillstyrker att partnerskapsmötet beviljar styrgruppen
ansvarsfrihet ör riikenskapsåret.

Grund ftir uttalande

Jag har utfiirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i ftirhållande till det
enkla bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i
öwigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftir mitt
uttalande.

Uttalanden

Styrgruppsledamöterna har inte handlat i strid med
partnerskapsmötets instruktioner.

Styrgruppens ansvar

Det är styrgruppen som har ansvaret ftir ftirvaltningen
enligt partnerskapsmötets instruktioner.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
Uttalande

Utöver min revision av årsrapporten harjag även utftjrt en

revision av styrgruppens förvaltning för Ideell Arena frir år
2017 -01 -ot --20t7 -12-3 t.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av ftirvaltningen, och
därmed mitt uttalande, är att inhiimta revisionsbevis ftir att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
ledamot i styrgruppen i något väsentligt avseende ftiretagit
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon f<irsummelse
som kan ftiranleda ersättningsskyldighet mot det enkla
bolaget.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti ftir att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder
eller ftirsummelser som kan ftiranleda ersättnings-
skyldighet mot det enkla bolaget.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utftirs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och ftirhållanden som är
väsentliga ör verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse ftir det enkla
bolagets situation. Jag gär igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
örhållanden som är relevanta för mitt uttalande om
ansvarsfrihet.

Upplysning av särskild betydelse

Jag har inte tagit ställning till eller bedömt den juridiska
ramen för Ideell Arena och dess verksamhet eller det
formella ansvaret ör styrgruppen i relation till KFO.
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L

revlsor
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10. Val av styrgrupp 
Enligt samarbetsavtalet ska val av styrgrupp på 8 – 15 ledamöter ske på partnerskapsmötet. Vidare 
anges att styrgruppen inom sig utser en ordförande och vice ordförande samt att avtalspart får ha 
högst en representant i styrgruppen. Inför val av ledamöter 2018 har en nomineringskommitté 
lämnat förslag på 10 styrgruppsledamöter.  
 
Ledamöter från nomineringskommittén redogör för arbetet på partnerskapsmötet.  
 
 
Förslag till beslut:  
ATT fastställa antalet styrgruppsrepresentanter inklusive ordförande till 10 personer.  
ATT välja styrgruppsrepresentanter 



Partnerskapsmöte Ideell Arena  
180412 
Bilaga 4 

 
Förslag från nomineringskommitté 

Nomineringskommitténs förslag på styrgrupp för kommande period 2018/2019 

Namn  Nominerad av partnerorganisation 

Omval:  

Inger Ashing  Rädda Barnen 

Hans-Göran Elo Arbetsgivaralliansen 

Åsa Hagelstedt Djurskyddet Sverige 

Amanda Jackson Amnesty Sverige 

Jimmy Mannung Naturskyddsföreningen 

Anna Åberg  Hyresgästföreningen 

 

Nyval:    

Maria Ekelund  Studieförbundet Bilda   

Johan Ekroth  Friluftsfrämjandet   

Karin Svedberg Arbetsgivarföreningen KFO   

Anders Åhlin  Lärarförbundet  

 

Nomineringskommittén har under 2017/2018 utgjorts av följande personer: 

Sanna Wärn, Cancerfonden 

Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet 

Karin Olsson, KFUM 
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11. Beslut om instruktioner till styrgruppen för nästa års verksamhet, inklusive de ekonomiska 
ramarna 
Enligt samarbetsavtalet skall partnerskapsmötet fastställa instruktioner till styrgruppen för nästa års 
verksamhet, inklusive de ekonomiska ramarna. De årliga instruktionerna till styrgruppen skall vidare 
ange vem eller vilka som med bindande verkan för avtalsparterna äger företräda samarbetet Ideell 
Arena och reglerar på så sätt ansvar och roller för styrgruppen i relation till partnerskapet.  
 
 
Förslag till beslut:  
ATT godkänna föreslagna styrgruppsinstruktioner inklusive ekonomiska ramar 
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IDEELL ARENA 
Instruktion till styrgruppen till nästkommande partnerskapsmöte  

 

Avtalsparterna i samarbetsavtalet Ideell Arena uppdrar åt den på partnerskapsmötet valda 

styrgruppen att till nästkommande partnerskapsmöte ansvara för verksamhetens inriktning, 

mål och budget genom att: 

 

1. Bedriva och utveckla verksamhet: 

a. i enlighet med samarbetsavtalet  

b. i enlighet med långsiktig målsättning 

2. Verka inom ekonomiska ramar enligt §6 i samarbetsavtalet samt: 

a. för en långsiktigt hållbar ekonomi 

b. besluta om de investeringar som verksamheten kräver 

3. Fastställa årlig budget och tvåårig verksamhetsinriktning  

4. Kalla till, förbereda och genomföra årligt partnerskapsmöte enligt §4 och §5 i 

samarbetsavtalet. Partnerskapsmötet ska hållas senast 6 mån efter verksamhetsårets 

utgång. 

5. Vid styrgruppsmöten behandla följande ärenden: 

a. Godkännande av föregående mötesprotokoll 

b. Ekonomisk rapport 

c. Verksamhetsrapport  

d. Ny avtalspart i Ideell Arena 

e. Övriga ärenden. 

6. Utse verksamhetschef  

7. Avtala med samarbetspart som på styrgruppens uppdrag är arbetsgivare åt personal i 

Ideell Arena 

8. Avtala med samarbetspart som på styrgruppens uppdrag håller med arbetsplats åt 

personal i Ideell Arena 

9. Företräda Ideell Arena inom ovan givna ramar genom Ordförande tillsammans med 

ytterligare en ledamot av Styrgruppen 

10. Uppdra åt verksamhetschef att enligt instruktioner och i linje med ovan verkställa samt 

inom ramen för sitt uppdrag företräda Ideell Arena i styrgruppens ställe 
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11. Utse styrgruppsledamot att attestera verksamhetschefens kostnader 

12. Vidare åligger det styrgruppens ordförande att: 

a. Ansvara för att kallelser och handlingar skickas ut inför styrgruppsmöten. 

b. Leda styrgruppens möten. 

c. Tillse att styrgruppens ledamöter fortlöpande får den information som behövs 

för att följa samarbetets utveckling 

13. Styrgruppen är beslutsmässig med minst halva antalet ledamöter 

14. I övrigt fastställer styrgruppen sina arbetsformer 
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12. Beslut om årsinsats 2018 
Årsavgiften för partners i Ideell Arena föreslås att baseras på partnerorganisationens årsomsättning i 
föregående års gällande årsredovisning. Avgiftens storlek utgörs av en procentuell andel av 
prisbasbeloppet 2018 enligt de steg som redovisas i underlaget.  
 
Förslag till beslut:  
ATT fastställa årsinsatser för 2018 i enlighet med förslaget. 



Partnerskapsmöte Ideell Arena  
180412 
Bilaga 6 

 
Årsavgiftens storlek och beräkning 

Ideell Arenas partner föreslås att betala en årsavgift baserat på organisationens senast redovisade 

omsättning enligt nedanstående steg och prisbasbeloppet 45 500 kr.  

omsättning  avgift avgift  Förändring avgift % av 

(milj kr) 2017 2018 2018 prisbasbeloppet 

 

0-3 6 720 kr 6 825 kr 105 kr 15 

3-10 11 200 kr 11 375 kr 175 kr 25 

10-30 17 920 kr 18 200 kr 280 kr 40 

30-50 22 400 kr 22 750 kr 350 kr 50 

50-100 26 880 kr 27 300 kr 420 kr 60 

100-200 31 360 kr 31 850 kr 490 kr 70 

200-500 42 560 kr 43 225 kr 665 kr 95 

500- 53 760 kr 54 600 kr 840 kr 120 
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Oms (mkr) Partnerorganisation Avg 2018 

0,7 Sveriges Akademiska Idrottsförbund 6 825 kr 

1,8 Förbundet St Lukas 6 825 kr 

2,0 Lika Unika 6 825 kr 
 

4,0 Svenskt Friluftsliv 11 375 kr 

4,6 Mag- och tarmförbundet 11 375 kr 

4,8 Ibn Rushd Studieförbund 11 375 kr 

4,8 Kungliga Sällskapet Pro Patria 11 375 kr 

5,0 Nordic Financial Unions 11 375 kr 

5,3 Arbetsgivaralliansen 11 375 kr 

5,8 SFS, Sveriges förenade studentkårer 11 375 kr 

6,6 Concord Sverige 11 375 kr 

6,6 Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, RFS 11 375 kr 

6,9 Hemslöjden 11 375 kr 

8,5 Djurskyddet Sverige 11 375 kr 

8,9 Famna 11 375 kr 

8,9 Vetenskap & allmänhet 11 375 kr 

9,3 Hela människan 11 375 kr 
 

11,9 RUM - Riksförbundet Unga Musikanter 18 200 kr 

13,4 KFUM 18 200 kr 

14,6 Sverok 18 200 kr 

14,7 LSU - Sveriges ungdomsorganisationer 18 200 kr 

15,1 MHF 18 200 kr 

15,7 Unizon 18 200 kr 

16,6 IDEA - Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer 18 200 kr 

16,7 Västerås Stadsmission 18 200 kr 

17,4 Sociala Missionen 18 200 kr 

18,1 Föreningen Norden 18 200 kr 

19,0 Forum – idéburna organisationer med social inriktning 18 200 kr 

19,0 Svenska Basketbollförbundet 18 200 kr 

19,3 Studieförbunden 18 200 kr 

21,1 Funktionsrätt Sverige 18 200 kr 

21,3 Neuroförbundet 18 200 kr 

21,3 Svenska Livräddningssällskapet 18 200 kr 

21,3 Svenska Gymnastikförbundet 18 200 kr 

28,4 IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis 18 200 kr 

29,3 Svenska Afghanistankommittén 18 200 kr 

29,9 Sveriges MotorCyklister, SMC 18 200 kr 
 

31,0 Trygghetsrådet TRS 22 750 kr 

31,3 Naturskyddsföreningen 22 750 kr 

33,8 Astma och Allergiförbundet 22 750 kr 

36,3 Korpen 22 750 kr 

39,8 Svensk Sjuksköterskeförening 22 750 kr 

44,2 RFSL 22 750 kr 

46,2 Parasport Sverige 22 750 kr 
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Oms (mkr) Partnerorganisation Avg 2018 

50,2 Friluftsfrämjandet 27 300 kr 

50,8 Folkets Hus och Parker 27 300 kr 

53,1 SPF Seniorerna 27 300 kr 

61,7 BRIS (Barnens rätt i samhället) 27 300 kr 

68,6 Scouterna 27 300 kr 

75,7 Reumatikerförbundet 27 300 kr 

88,7 Svenska Turistföreningen (STF) 27 300 kr 

94,9 Finansförbundet 27 300 kr 

95,1 Synskadades Riksförbund 27 300 kr 

100,0 RFSU 27 300 kr 
 

101,6 Linköpings Stift, Svenska Kyrkan 31 850 kr 

102,4 Svenska Golfförbundet 31 850 kr 

110,0 PRO, Pensionärernas riksorganisation 31 850 kr 

114,9 Amnesty Sverige 31 850 kr 

129,4 NBV  31 850 kr 

136,6 Göteborgs Räddningsmission 31 850 kr 

138,0 Kvinna till Kvinna 31 850 kr 

167,6 Erikshjälpen 31 850 kr 

170,7 Arbetsgivarföreningen KFO  31 850 kr 

176,0 Akademikerförbundet SSR 31 850 kr 

189,5 SISU Idrottsutbildarna 31 850 kr 

190,4 Studieförbundet Bilda 31 850 kr 

194,1 Jusek 31 850 kr 

199,6 Föreningen Furuboda 31 850 kr 
 

204,4 TCO 43 225 kr 

221,7 Sensus studieförbund 43 225 kr 

320,7 We Effect 43 225 kr 

323,2 Forum Syd 43 225 kr 

385,3 Studieförbundet Vuxenskolan 43 225 kr 

391,7 Vårdförbundet 43 225 kr 

398,9 Stockholms Stadsmission 43 225 kr 

434,2 Hjärt- och Lungfonden 43 225 kr 
 

563,8 IOGT-NTO 54 600 kr 

581,1 ABF 54 600 kr 

640,8 Lärarförbundet 54 600 kr 

697,7 Svenska Röda Korset 54 600 kr 

817,7 Cancerfonden 54 600 kr 

856,1 Hyresgästföreningen 54 600 kr 

1176,0 Rädda Barnen  54 600 kr 

2021,0 Riksidrottsförbundet  54 600 kr 

2217,0 Unionen 54 600 kr 

4163,0 Folkbildningsrådet 54 600 kr 

  
  

 
Totalt 2 313 675 kr 
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13. Beslut om ombildande av enkla bolaget Ideell Arena till föreningen Ideell Arena  
Utifrån styrgruppens arbete med att se över Ideell Arenas organisation och den bakgrund som 
tecknas i denna bilaga föreslår styrgruppen att det enkla bolaget Ideell Arena ska ombildas till den 
ideella föreningen Ideell Arena 
 
Förslag till beslut:  
ATT enkla bolaget Ideell Arena skall ombildas till föreningen Ideell Arena 
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Missiv styrgruppens förslag kring Ideell Arenas framtida organisation 

Ideell Arena bildades 1998 som ett nätverk/samarbetsprojekt mellan ideella organisationer. Den 

organisationsform som då valdes för detta projekt, var att organisera arbetet i ett enkelt bolag. 

Samarbetet vilar formellt på ett avtal (Samarbetsavtalet) som samtliga partnerorganisationer 

godkänt. Samverkan bygger på ett gemensamt ansvarstagande för utvecklingsarbetet, och en avsikt 

att genom deltagande dela med sig av sina erfarenheter till varandra.  

Att vara ett enkelt bolag innebär även att Ideell Arena inte har något eget organisationsnummer och 

inte är arbetsgivare för sin personal. Sedan starten för knappt 20 år sedan har Ideell Arena växt och 

består idag av cirka 90 partnerorganisationer och ett kansli bestående av 5 personer. Enligt uppdrag 

från partnerskapsmötet 2017 har Ideell Arenas styrgrupp arbetat med att se över och att föreslå 

revideringar i samarbetsavtalet. I detta arbete har även frågor om Ideell Arenas organisationsform 

identifieras. I takt med att Ideell Arena har växt och partnerskapet stabiliserats har det blivit en 

utmaning att inte fullt ut kunna ta ansvar för verksamheten och personalen. Formellt har Ideell Arena 

och dess styrgrupp inte detta ansvar. För att kunna driva en kvalitativ verksamhet med personal som 

känner stöd och trygghet är det väsentligt att ändra på ordningen och säkerställa en professionell 

ledning och styrning av arbetet.  

Styrgruppen föreslår partnerskapsmötet 2018 att Ideell Arena byter organisationsform och bildar en 

ideell förening. Den ideella föreningen ska bygga på samma värden och värderingar som gjort 

partnerskapet Ideell Arena framgångsrikt sedan starten.  

Vår avsikt med förslaget är att Ideell Arena ska vila på en ändamålsenlig organisationsform vilket gör 

att samarbetet för att stärka ledning och styrning i ideell sektor kan fortsätta utvecklas i nuvarande 

takt.  

/Ideell Arenas Styrgrupp 
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Bakgrund angående ombildning av Ideell Arena från enkelt bolag till ideell förening. 

(Denna bakgrundsbeskrivning grundar sig på ett PM skrivet av Christer Pallin under styrgruppens 

arbete med att se över Ideell Arenas organisation) 

Bakgrund 

Ideell Arena bildades 1998 som ett nätverk/samarbetsprojekt mellan ideella organisationer. Idag 

består Ideell Arena av totalt ca 90 organisationer. Samarbetet har till syfte att:  

• initiera och utveckla högkvalitativa utvecklingsprogram för ledande förtroendevalda och 

tjänstemän inom den ideella sektorn för att stärka dess ledarskap;  

• främja kunskapsutvecklingen kring den ideella sektorn och dess ledarskap genom att initiera 

forsknings- och utvecklingsprojekt och verka för ett ökat samarbete mellan forskare, 

universitet, högskolor, folkbildning och de ideella organisationerna; och 

• utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan ledande förtroendevalda och tjänstemän 

inom ideell sektor. 

Samverkan i Ideell Arena bygger på ett gemensamt ansvarstagande för utvecklingsarbetet, och en 

avsikt att genom deltagande dela med sig av sina erfarenheter i programaktiviteterna. Samarbetet 

vilar formellt på ett avtal (Samarbetsavtal Ideell Arena), som samtliga organisationer ingått 

tillsammans. Redan tidigt blev undertecknad tillfrågad av dåvarande projektledaren att analysera det 

då föreliggande förslaget till samarbetsavtal. För att ge en bild av den (i vart fall då) osäkerhet som 

förelåg kring samverkansformen återges nedan svaret från den 11 januari 1999: 

” Jag har läst genom förslaget till avtal ett par gånger och känner mig kluven till 

dess innehåll. Anledningen härtill är otydligheten beträffande den 

samverkansform som avses. Jag är medveten om att det krävs både mer tid och 

därmed arbete för att göra en djupare analys, varför du får hålla till godo med 

mina summariska synpunkter enligt nedan. 

1. Görs en helhetsbedömning av avtalstexten blir första intrycket att det rör sig 

om ett samarbetsavtal kring ett projekt - Ideell Arena. Ett sådant samarbete, i 

avtalets form, för ett gemensamt syfte och där de inblandade parterna avser att 

jobba åt ett visst håll, torde kunna betraktas som ett "enkelt bolag". Det enkla 

bolaget är ingen juridisk person och kan följaktligen inte som sådan äga något, ha 

skulder, vara part i avtal etc. Fördelarna med samverkansformen är dess fria form 

där parterna inom ramen för avtalet har frihet att komma överens om hur de vill 

ha det, hur det hela ska skötas etc. Nackdelen skulle närmast vara just det faktum 

att det inte är en egen juridisk person vilket medför att varje ansvarig part svarar 

för sig gentemot tredje man, beträffande skulder, skatter osv. 

2. Emellertid tycker jag att det av avtalet framgår så många indikationer, tex 

begrepp som medlemmar, årligt möte, rösträtt på möte, valbarhet, val av styrelse, 

revison mm som pekar på att det kanske ändå är en förening det rör sig om 

(avtalet kan då ses som stadgar). Skillnaden mellan föreningar och bolag brukar 

generellt sett uttryckas i om sammanslutningen är öppen eller sluten. Måste 

stadgar/avtal ändras för att nya medlemmar/parter ska få komma med - då är 

det sannolikt ett bolag. I förslaget till avtal sägs att styrelsen (eller utsedd 

arbetsgrupp) kan bevilja organisationer rätt att ansluta sig till avtalet (utan att 
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avtalet till synes behöver ändras). Även detta faktum gör konstruktionen 

föreningsliknande. 

3. Vilken typ av förening skulle det då röra sig om. En ideell förening bildas genom 

att ett antal personer (fysiska eller juridiska) kommer överens om att samverka, 

antar stadgar härför samt utser en styrelse att företräda föreningen. En ideell 

förening får bedriva ekonomisk verksamhet endast om syftet med verksamheten 

är ideellt. Skulle det de facto vara så att medlemmarna har ekonomisk vinning av 

att vara med då vette katten om det rör sig om en ideell förening. I avtalsförslaget 

står bl.a. "Medlemmarna åtnjuter på olika sätt förmåner ... etc.". I sådant fall 

finns risk för att vi har att göra med en oregistrerad ekonomisk förening - vilket för 

med sig en massa komplikationer som jag här inte behöver gå närmare in på.  

4. Vad kan då göras?? - Jag anser för min del att de inblandade först måste 

fundera på om de vill skapa en ny organisation (dvs en juridisk person) för 

verksamheten, eller om de önskar samarbeta om projektet i en lösare, friare form 

(samarbetsavtal - enkelt bolag). Väljs det första alternativet får man grunna lite 

extra på vilken form som kan vara den lämpligaste; ideell- eller (registrerad) 

ekonomisk förening, stiftelse eller annan bolagsform än det enkla bolaget. Därtill 

finns säkert anledning att grunna på skattekonsekvenser etc. Skulle 

samarbetsavtalsformen (enkla bolaget) vara att föredra får förslaget till avtal 

omarbetas en del, vilket inte torde vara omöjligt. Detta bl.a. för att inte riskera att 

bli betraktad som en förening i någon form - och kanske också för att inte skapa 

onödig förvirring bland de inblandade parterna.” 

Valet för samverkan blev alltså det enkla bolagets form, och samarbetsavtalet fick också karaktären 

av en sluten organisation, i den meningen att varje gång en ny avtalspart tillkom eller lämnade Ideell 

Arena behövdes en ändring i avtalet göras. För att inte framstå som en förening kallades anslutna 

organisationer för partners, och den grupp som utsågs på de årliga partnerskapsmötena att leda 

verksamheten kallades styrgrupp. Styrgruppens uppgift blev att gentemot projektets 

samarbetspartners ansvara för att utvecklingsarbetet, verksamheten och ekonomin drivs på ett 

sådant sätt att det stämmer överens med samarbetsavtalets intentioner. På partnerskapsmötet 

preciserar partners uppdraget till den styrgrupp som utsetts i en särskild instruktion. På 

partnerskapsmötena utses även en nomineringskommitté med uppgift att bereda valen vid 

kommande partnerskapsmöte. 

Ideell Arena har från starten utvecklats från att vara ett nätverk/projekt till en mer stabil företeelse. 

Ideell Arena har ett stort fokus på aktiviteter och har genom avståndstagande från den formella 

organisationen tvingat fram ett aktivt ställningstagande med fokus på uppdrag snarare än form. Med 

ett ökat antal partnerorganisationer i Ideell Arena leder verksamheten även till fler strukturer, som 

exempelvis delade ansvarområden bland medarbetare. Vidare innebär dagens konstruktion med 

enkelt bolag att det i många fall skapar förvirring och oro i de fall problem uppstår. Troligen är det så 

att dagens form med enkelt bolag i själva verket är en trögare organisation än en ideell förening, då 

det i realiteten krävs konsensusbeslut för att genomföra alla större förändringar. 

Underhand har frågan därför väckts om en ombildning av Ideell Arena från enkelt bolag till ideell 

förening.   

Det enkla bolaget  
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För de allra flesta associationsformerna finns särskild lagstiftning. Det enkla bolaget regleras i Lag 

(1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Ett enkelt bolag föreligger, om två eller flera har 

avtalat att utöva verksamhet i bolag utan att handelsbolag föreligger. Ett handelsbolag men inte ett 

enkelt bolag kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och 

andra myndigheter. Dvs, ett enkelt bolag är ingen rättskapabel juridisk person. Vidare anges i lagen 

att bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter bestäms genom avtal. I korthet gäller 

vidare, för det fall annat inte särskilt avtalats, bland annat att åtgärder i förvaltningen får vidtas 

endast med samtliga bolagsmäns samtycke. 

Ideell Arena tillkom medvetet utan fast organisatorisk form. Nätverksbyggande var i slutet av 90-talet 

en form som skulle ta fasta på de ingående organisationernas aktiva deltagande och engagemang för 

verksamheten. En formell organisation, t.ex. en ideell förening, ansågs ”stel och byråkratisk”, bland 

annat i den mening att en vald ansvarig styrelse skulle bli den drivande kraften och att de ingående 

partnerorganisationerna mer eller mindre skulle passiviseras mellan årsmötena. Valet av 

nätverkandet som samverkansform var således medveten, om än att det inte förrän efter ett antal år 

konstaterades att ”nätverket” sannolikt hade formen av just ett enkelt bolag.  

Den ideella föreningen 

Den ideella föreningen är en unik och föränderlig samverkansform som passar folkrörelser. Den är 

dessutom så enkel att bilda att det skämtsamt kan sägas att det är förvånande att det inte är 

förbjudet. Enkelheten består i den tämligen formlösa bildandeproceduren. Själva bildandet får, i 

avsaknad av särskilda rättsregler härom, ske på avtalsrättslig grund. Ett fåtal personer (säkrast minst 

tre), fysiska eller juridiska personer, kan formlöst komma överens om att samverka för ett visst 

ändamål genom att bilda en förening. De grundläggande rekvisit som krävs är att stadgar antas och 

att företrädare (styrelse) utses. Föreningen blir juridisk person redan genom bildandet och något krav 

på registrering eller annat myndighetsgodkännande finns inte. Föreningen ska även ha ett namn 

(firma), som gör att den går att identifiera och skilja från andra självständiga rättssubjekt. Dessutom 

måste stadgarna vara någorlunda fullständiga, vilket framgår av doktrinen och oftast säkerställs av 

större organisationer genom tillhandahållande av normalstadgar/stadgemall.    

På sätt och vis skulle ordet stadgar kunna bytas ut och istället kallas för medlemsavtal. I grund och 

botten är stadgarna det avtal om samverkan, som personerna kommit överens om vid föreningens 

bildande, och det regelverk som nya personer förbinder sig att följa när de blir medlemmar. 

Stadgarna är således det grundläggande dokument som finns medlemmarna emellan för att 

upprätthålla den demokratiska grund på vilken föreningen vilar. 

Just genom enkelheten i föreningsbildandet, och den stora frihet som finns att skräddarsy sina egna 

föreningsstadgar, finns mycket stora möjligheter för föreningens medlemmar att tillsammans forma 

den verksamhet de önskar.  

För och nackdelar med enkelt bolag respektive ideell förening  

Eftersom det enkla bolaget inte är en juridisk person uppkommer en del praktiska frågor som måste 

lösas. Från början hade Ideell Arena en anställd person/projektledare, som från tid till annan hade en 

formell anställning hos någon av partnerorganisationerna i en stafettliknande ordning. Motsvarande 

ordning gällde för kansliplacering och ekonomihantering. Som kuriosa kan även nämnas att Ideell 

Arena registrerades som varumärke år 2000, med Bosöns Idrottsinstitut & Idrottsfolkhögskola som 

innehavare. Anledningen härtill var sannolikt att Ideell Arena vid denna tidpunkt hade sin ”hemvist” 

hos Riksidrottsförbundet (RF) och rent fysiskt hade kansliet hos RF:s Idrottsinstitut och Folkhögskola 
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på Bosön. Såvitt känt är gäller denna varumärkesregistrering fortfarande. Utvecklingen har emellertid 

frångått ”stafettmodellen”, och i dag är det så att ekonomi och anställningar i realiteten har fastnat 

hos en av partnerorganisationerna.   

Den ideella föreningen däremot blir en rättskapabel juridisk person redan genom bildandet, och kan 

som sådan både äga saker, vara part i avtal, anställa personal, inneha varumärke och uppträda som 

part inför domstol.  

I stort sett samtliga av Ideell Arenas partners har samverkansformen ideell förening. Det mest 

utmärkande för den ideella föreningen är avsaknaden av speciallag. Istället för i lag får stöd sökas i 

rättspraxis, vilket är en ordning som har både för- och nackdelar. Nackdelarna utgörs framförallt av 

att det inte alltid är säkert om en organisation är en ideell förening.  Det krävs inget 

godkännandeförfarande eller formell registrering av ideella föreningar, och kontroll av om det rör sig 

om en ideell förening sker möjligen endast den gång domstol har att ta ställning härtill (vilket är 

ytterst sällan förekommande). Fördelarna är att, med den grundlagsskyddade föreningsfriheten1 i 

botten, kan alla sammansluta sig för allmänna eller enskilda syften i en samverkansform, som trots 

sin enkelhet utgörs av en rättskapabel juridisk person. Därtill finns även en stor frihet för 

medlemmarna att själva utforma sitt medlemsavtal (stadgarna) så att det passar för just den aktuella 

organisationen. 

En nackdel med det enkla bolaget Ideell Arena är också att partnerskapsmötena inte, på samma sätt 

som ett årsmöte i en ideell förening, kan fatta bindande beslut. För att belysa detta kan ett exempel 

ges från det senaste mötet. Vid partnerskapsmötet 2017 förelåg ett förslag till ändring av 

samarbetsavtalet gällande val av styrgruppen (dels att ordförande väljs separat, dels att halva antalet 

ledamöter väljs för två år). Även om förslaget föll i god jord hos partnerskapsmötets ombud kunde de 

senare inte formellt besluta om ändring i avtalet, eftersom samtliga partners måste ge sitt bifall 

därtill.  

Ytterligare svagheter med den nuvarande formen är vilken formell ställning styrgruppen har. Inte 

minst vad gäller i relationen till anställda, vilka i formell mening har en av Ideell Arenas partners som 

arbetsgivare, och delar kansli med en annan partner. Hur ska relationen till KFO respektive Svenska 

Golfförbundet regleras framöver. Hur ska t.ex. arbetsgivar-, miljö-, och ekonomiskt ansvar i formell 

mening hanteras. Allt detta, och säkert fler frågor, medverkar till den osäkerhet som kan anses ligga i 

formen enkelt bolag. 

Hur kan det enkla bolaget bli en ideell förening?  

I all korthet skulle en process med att ombilda Ideell Arena från ett enkelt bolag till en ideell förening 

kunna gå till på det sättet att samtliga partners kommer överens om att likvidera (lägga ned) det 

enkla bolaget och att i stället bilda en ideell förening som ny samverkansform. 

Själva likvidationen av det enkla bolaget är tämligen enkel eftersom ett enkelt bolag när som helst 

kan likvideras genom ett enhälligt beslut av bolagsmännen (partners), s.k. frivillig likvidation. Även 

om konsensus inte uppnås mellan samtliga partners kan det enkla bolaget, med stöd i lagen om 

handelsbolag och enkla bolag, ändå likvideras (se även 7 § samverkansavtalet).  

Men, det utgås i det följande från att samtliga partners som önskar tillhöra Ideell Arena är eniga om 

vägvalet. Rent praktiskt skulle i så fall likvidationen kunna tillgå på samma sätt som vid en förändring 

                                                           
1 Regeringsformen 2 kap. 1 § femte punkten. 
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av samverkansavtalet, dvs att samtliga partners var och en beslutar att ställa sig bakom nedläggning 

av det enkla bolaget till förmån för att verksamheten fortsätter i den ideella föreningens form. 

Bildandet av Föreningen Ideell Arena kan, som beskrivits ovan, ske tämligen formlöst. Exempelvis 

skulle det kunna ske redan vid nästa partnerskapsmöte, där närvarande partners beslutar att anta 

stadgar och väljer en interimsstyrelse, som får verka fram till första årsmötet med föreningen. 

Närvarande partners på bildandemötet kan omedelbart (i egenskap av bildare) bli medlemmar, och 

övriga partners kan ansöka om medlemskap i föreningen.  

För att bevara lite av den karaktär som Ideell Arena har haft genom åren finns inget hinder att 

medlemmarna benämns partnerorganisationer; att årsmötet heter partnerskapsmöte; att styrelsen 

benämns styrgrupp; och att valberedningen även fortsättningsvis kallas nomineringskommitté. I det 

förslaget till stadgar utgås från detta synsätt. 

När den ideella föreningen väl har bildats, under förutsättning att partners så önskar, återstår ett 

mer praktiskt arbete med att se till att avveckla det enkla bolaget och till föreningen överföra de 

tillgångar, rättigheter, avtal (inkl. anställningar) m.m. som idag finns inom ramen för det enkla 

bolagets verksamhet. Sannolikt kan den nuvarande styrgruppen både utses till ”likvidatorer” (för 

avveckling av det enkla bolaget), och som interimsstyrelse för den ideella föreningen.   

Arbetet med avvecklingen och överföringen av tillgångar, rättigheter etc. samt avveckling av 

nuvarande avtal, är något som närmast får ankomma på styrgruppen och verksamhetschefen att 

både förteckna och ta tag i och lösa. I denna PM ”listas” därför inte allt i detalj som behöver göras vid 

ett ombildande från enkelt bolag till ideell förening. 

 

….…./Christer Pallin 2017-12-07 
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7. Beslut om föreningens stadgar 
Ideell Arena har under sin knappt 20-åriga historia präglats av att utmana ledning och styrning i ideell 
sektor, bland annat med ord och begrepp på det vi ofta tar för givet. I förarbetet med att ta fram 
stadgar till föreningen Ideell Arena har värdet av dessa ord varit en återkommande kommentar. I de 
föreslagna stadgarna behålls därför nyckelbegrepp som partners, partnerskap, styrgrupp och 
nomineringskommitté. 
 
Förslag till beslut:  
ATT förslagna stadgar skall gälla för föreningen Ideell Arena 
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STADGAR FÖR  
Föreningen IDEELL ARENA 

Antagna vid årsmöte den ………………., med ikraftträdande den ……………. 

Föreningen har sitt ursprung i det enkla bolaget Ideell Arena, bildat 1998 som ett nätverk/partnerskap, och 

ombildad till ideell förening den xx yy 2018. 

Organisationsnummer …………….. 

1 §   Utgångspunkter och syfte 

Utgångspunkter för samverkan i Ideell Arena är: 

• En stark och levande ideell sektor bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle. 

• För att leda och styra en stark och levande ideell sektor behövs ständig utveckling och användning 

av ny kunskap. 

• Ideell Arena möjliggör utveckling, spridning och användning av kunskap genom partnerskap och 

samarbete. 

• Ideell Arena ska bedrivas och finansieras på ett sådant sätt att dess oberoende icke kan ifrågasättas. 

Ideell Arena har till syfte att:  

• Initiera och utveckla högkvalitativa utvecklingsprogram för ledande förtroendevalda och tjänstemän 

inom den ideella sektorn för att stärka dess ledarskap. 

• Främja kunskapsutvecklingen kring den ideella sektorn och dess ledarskap genom att initiera 

forsknings- och utvecklingsprojekt och verka för ett ökat samarbete mellan forskare, universitet, 

högskolor, folkbildning och de ideella organisationerna. 

• Utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan ledande förtroendevalda och tjänstemän inom 

ideell sektor. 

Samarbetet i Ideell Arena bygger på ett gemensamt ansvarstagande för utvecklingsarbetet och en avsikt 

att genom deltagande dela med sig av sina erfarenheter i programaktiviteterna. 

2 §   Sammansättning - partners 

Ideell Arena består av de organisationer (partners) som fått medlemskap enligt 8 §. 

3 §   Beslutande organ 

Ideell Arenas beslutande organ är partnerskapsmöte (årsmötet), extra partnerskapsmöte (extra årsmöte) 

och styrgruppen (styrelsen).  

4 §   Firmateckning 

Ideell Arenas firma tecknas av styrgruppen. 

Styrgruppen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrgruppsledamöter gemensamt eller till en 

eller flera särskilt utsedda personer. 

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda Ideell Arena ska återrapportera till styrgruppen. 

5 §   Verksamhets- och räkenskapsår 

Ideell Arenas verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december. 

6 §   Stadgeändring  

För ändring av stadgarna krävs beslut av partnerskapsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 



Partnerskapsmöte Ideell Arena  

180412 

Bilaga 8 

 

IA-Stadgar_2018-04-12 

7 §   Upplösning av Ideell Arena 

För upplösning av Ideell Arena krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra 

följande partnerskapsmöten, hållna med minst sex månaders mellanrum. 

I beslut om upplösning av Ideell Arena ska anges dels att dess tillgångar ska användas till ett ändamål 

som främjar utvecklingen av ledarskapet inom den ideella sektorn, dels var den upplösta föreningens 

handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande. 

 

Ideell Arenas partners (medlemmar) 

8 §   Medlemskap/partnerskap 

Riksorganisationer som har ett ideellt samhällsnyttigt syfte med sin verksamhet, och som ställer sig 

bakom Ideell Arenas utgångspunkter och syfte enligt 1 §, får efter skriftlig ansökan upptas som partner i 

Ideell Arena. I första hand ska riksorganisation vara partner. I det fall riksorganisation väljer att stå 

utanför partnerskapet har regional eller lokal del av riksorganisationen rätt att vara partner. Lokala och 

regionala organisationer som saknar riksorganisation äger rätt att gå in som partner. Riksförbund som 

tillhör en konfederation har rätt att ansöka om partnerskap. 

Ansökan prövas och beslutas av styrgruppen. Partner erlägger årsavgift i enlighet med partnerskapsmötets 

beslut 

Ansökan får avslås endast om det kan antas att vederbörande organisation kommer att motarbeta Ideell 

Arenas ändamål eller intressen eller i övrigt underlåta att följa vad som föreskrivs i dessa stadgar. Om 

ansökan avslås av styrgruppen får organisationen begära att beslutet omprövas av partnerskapsmöte. 

9 §   Medlemskapets/partnerskapets upphörande 

Organisation, som önskar utträda ur Ideell Arena, ska skriftligen anmäla detta till styrgruppen. 

Partnerskapet upphör i sådant fall vid utgången av det löpande verksamhetsåret, dock tidigast fyra 

månader efter datum för begäran om utträde. 

Har organisation inte betalat föreskrivna avgifter, bestämmer styrgruppen om de ska betalas eller inte.  

Utan att fråga om utträde föreligger får organisation uteslutas om den – trots påminnelser – underlåter att 

följa vad som föreskrivs i dessa stadgar, eller har motarbetat föreningens ändamål, eller skadat Ideell 

Arenas intressen.   

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän organisationen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av 

styrgruppen angiven tid (dock minst 14 dagar). I beslutet om uteslutning ska skälen som ligger till grund 

för uteslutningen redovisas.  

Beslut om uteslutning fattas av styrgruppen, och kan efter framställan omprövas av partnerskapsmötet. 

10 §   Partners rättigheter och skyldigheter 

Medlem/partner 

1. har genom utsedda företrädare rätt att delta i sammankomster som anordnas för partners, 

2.  har rätt till information om Ideell Arenas angelägenheter,  

3.  ska årligen betala den årsavgift som fastställts av partnerskapsmötet (avgiftens storlek är beroende av 

de olika organisationernas årsomsättning), 

4.  ska följa Ideell Arenas stadgar samt fastslagna beslut som binder organisationerna. 

 

Partnerskapsmöte (årsmöte)  

11 §   Tidpunkt och kallelse 

Partnerskapsmöte, som är Ideell Arenas högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av april 

månad på tid och plats som styrgruppen bestämmer.  

Styrgruppen ska senast två månader före mötet, med angivande av tid och plats, kalla till 

partnerskapsmöte genom skriftligt meddelande till organisationerna.  
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Härefter ska styrgruppen, senast tre veckor före mötet, på Ideell Arenas hemsida offentliggöra förslag till 

föredragningslista för mötet, underlag för röstlängden, verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, 

revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrgruppens förslag och inkomna 

motioner till mötet, med styrgruppens yttrande.  

12 §   Förslag till ärenden att behandlas av partnerskapsmöte 

Partner och styrgruppen får lämna förslag att behandlas av partnerskapsmötet. Förslag från partner 

(motion) ska vara styrgruppen tillhanda senast den 1 januari.  

Styrgruppen ska skriftligen yttra sig över motionerna. 

13 §   Sammansättning och beslutförhet 

Partnerskapsmöte består av utsedda ombud för partnerorganisationerna. Partner har rätt att utse suppleant 

för ombud. 

Ombud får endast företräda en partner och får inte vara ledamot av Ideell Arenas styrgrupp.  

Partnerskapsmöte är beslutfört med närvarande befullmäktigade ombud. 

14 §   Rösträtt 

Varje partner som har betalat förfallna årsavgifter har en (1) röst på partnerskapsmöte. Ombud, och 

utsedda suppleanter, ska medföra fullmakt som styrker behörigheten att utöva rösträtten. 

15 §   Yttrande- och förslagsrätt 

Yttrande- och förslagsrätt vid partnerskapsmöte har ombuden och styrgruppens ledamöter.    

Nomineringskommitténs ordförande och övriga ledamöter har rätt att yttra sig i de ärenden 

nomineringskommittén berett. 

Revisorerna har yttranderätt i ärenden de berett. 

Med partnerskapsmötets samtycke har även annan yttranderätt. 

16 §   Ärenden vid partnerskapsmöte 

Partnerskapsmötets förhandlingar öppnas av Ideell Arenas ordförande eller vid förhinder för hen av vice 

ordföranden eller annan ledamot av styrgruppen.  

Vid partnerskapsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav styrgruppen upprättade röstlängden. 

2. Val av mötesordförande. 

3. Val av protokollssekreterare. 

4. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll. 

5. Val av rösträknare. 

6. Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 11 § föreskriver. 

7. Fastställande av föredragningslista för mötet.  

 

8. Styrgruppens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut. 

9. Revisorernas berättelser. 

10. Fråga om ansvarsfrihet. 

 

11. Styrgruppens förslag samt inkomna motioner. 

12. Styrgruppens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår. 

13. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår. 

 

14. Val av Ideell Arenas ordförande, tillika styrgruppens ordförande för en tid av ett år. 

15. Fastställande av antalet övriga ledamöter i styrgrupp och nomineringskommitté. 

16. Val av halva antalet övriga styrgruppsledamöter för en tid av två år. 

17. Beslut om att på ett år utse en auktoriserad revisor med personlig ersättare eller ett revisionsbolag, 

med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning enligt 24 §. 
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18. Val av ordförande (på ett år) och halva antalet övriga ledamöter (på två år) i 

nomineringskommittén. 

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan väsentlig betydelse för Ideell Arena eller dess medlems-

/partnerorganisationer får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet. 

17 §   Valbarhet 

Valbar är varje person som är medlem inom en till Ideell Arena ansluten organisation.  

Ledamot får ingå i samma organ, valt av partnerskapsmöte, under sammanlagt högst tolv år.   

Ledamot av styrgruppen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant, eller till ledamot i 

nomineringskommittén.  

Arbetstagare hos Ideell Arena får inte väljas till ledamot av styrgruppen eller nomineringskommittén.  

18 §   Extra partnerskapsmöte 

Styrgruppen får kalla till extra partnerskapsmöte. 

Styrgruppen är skyldig att kalla till extra möte när en revisor eller minst en femtedel av de röstberättigade 

organisationerna begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. 

När styrgruppen mottagit en begäran om extra möte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas 

inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista och övriga möteshandlingar 

för det extra mötet ska skriftligen tillställas organisationerna senast sju dagar före mötet, och inom samma 

tid hållas tillgängliga på Ideell Arenas hemsida.  

Underlåter styrgruppen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i 

enlighet med föregående stycke. 

Vid extra partnerskapsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 

19 §   Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 

Med undantag för de i 6 § och 7 § nämnda fallen, som kräver kvalificerad majoritet, avgörs vid omröst-

ning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet är antingen absolut eller relativ. 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet 

röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.  

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna 

röster. 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det ska dock val ske slutet. 

Vid omröstning som gäller val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.  

Vid omröstning för beslut i andra frågor än val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av 

mötesordföranden, om ordföranden är röstberättigad. 

20 §   Ikraftträdande 

Beslut fattade av partnerskapsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat beslutats. 

 

Nomineringskommitté (valberedning) 

21 §   Sammansättning m.m. 

Nomineringskommittén består av ordförande samt 2, 4 eller 6 övriga ledamöter valda av 

partnerskapsmötet. Antalet övriga ledamöter ska vara jämt fördelade mellan könen. 

Nomineringskommittén kan inom sig utse vice ordförande samt tillsätta sekreterare.  

Nomineringskommittén ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så 

bestämmer. 
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22 §   Åligganden 

Nomineringskommittén ska bereda valen inför partnerskapsmöte och ska i detta arbete fortlöpande följa 

styrgruppens, och revisorernas arbete. 

I nomineringskommitténs uppdrag ingår att 

• senast fyra månader före partnerskapsmötet fråga dem vilkas mandattid utgår om de önskar 

kandidera för kommande mandatperiod, 

• senast tre månader före partnerskapsmötet, meddela medlems-/partnerorganisationerna vilka som 

står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt omval samt begära in förslag på 

kandidater, och 

• senast tre veckor före partnerskapsmötet skriftligen meddela organisationerna sitt förslag 

beträffande varje val som beretts enligt 16 § samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som 

föreslagits till nomineringskommittén. 

De som ingår i nomineringskommittén får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom 

om. 

Nomineringskommittén beslut ska protokollföras och efter årsmötet ska protokollet överlämnas till 

styrgruppen. 

23 §   Förslag och nominering 

Medlems-/partnerorganisation har rätt att, senast den 1 januari, till nomineringskommittén lämna förslag 

på personer för beredning av valen enligt 16 §. 

Kandidatnomineringen vid årsmötet inleds med att nomineringskommittén meddelar sitt förslag till 

nominering beträffande varje val, och att ombud därefter har rätt att nominera. Ombud har rätt att 

nominera personer även utöver dem som föreslagits till nomineringskommittén. 

 

Revisorer och revision 

24 §   Revision 

Ideell Arenas räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av utsedd auktoriserad revisor eller utsett 

revisionsbolag. 

Ansvarig revisor har rätt att fortlöpande ta del av Ideell Arenas räkenskaper, partnerskapsmötes- och 

styrgruppsprotokoll och övriga handlingar.  

Ideell Arenas räkenskaper ska vara revisor tillhanda senast två månader före årsmötet. 

Ansvarig revisor ska, senast en månad före årsmötet, till styrgruppen överlämna sin revisionsberättelse. 

 

Styrgruppen (styrelsen) 

25 §   Sammansättning 

Ideell Arenas styrgrupp består av ordförande samt 6, 8 eller 10 övriga ledamöter valda av årsmötet. 

Antalet övriga ledamöter ska vara jämt fördelade mellan könen. 

Styrgruppen kan inom sig utse vice ordförande och ev övriga befattningshavare samt tillsätter sekreterare.  

Styrgruppen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 

Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrgruppen. 

26 §   Styrgruppens åligganden 

Styrgruppen är Ideell Arenas beslutande organ när partnerskapsmöte inte är samlat.  

Det åligger styrgruppen särskilt att 

1. bedriva verksamhet i enlighet med dessa stadgar och partnerskapsmötets beslut,  

2. se till att Ideell Arena följer gällande lagar och bindande regler, 
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3. verkställa beslut fattade av partnerskapsmöte, 

4. ansvara för och förvalta Ideell Arenas medel, 

5. förbereda partnerskapsmöte, 

6. upprätta underlag för röstlängd att gälla under verksamhetsåret, 

7. tillställa revisorer räkenskaper m.m enligt 24 §,  

8. föra protokoll samt årligen upprätta årsredovisning/årsbokslut,  

9. årligen anordna och kalla till ett idémöte för samtliga medlems-/partnerorganisationer, 

10. anställa Ideell Arenas högsta tjänsteman (verksamhetschef),  

11. årligen fastställa arbetsordning och delegationsordning, samt 

12. i övrigt sköta löpande ärenden och fullgöra de skyldigheter som enligt dessa stadgar ankommer på 

styrgruppen.  

27 §   Kallelse, beslutförhet och omröstning  

Styrgruppen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till 

sammanträde då minst fyra ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de 

som gjort framställningen kalla till sammanträde.  

Styrgruppen är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är 

närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrgruppens samtliga ledamöter är ense om beslutet. 

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.  

Ordförande får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid 

sammanträde genom ljud- eller bildöverföring.  

28 §   Överlåtelse av beslutanderätten 

Styrgruppen får överlåta viss beslutanderätt till kommitté, annat organ, anställd eller annan person. 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska regelbundet underrätta 

styrgruppen om detta. 

 

…//..  
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9. Val av nomineringskommitté 
För att bereda val av styrgruppsrepresentanter på partnerskapsmötet 2019 bör en 
nomineringskommitté utses. 
 
 
Förslag till beslut: 
ATT välja nomineringskommitté inför partnerskapsmötet 2019 
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Förslag på nomineringskommitté 

Följande personer kan tänka sig att ingå i Ideell Arenas nomineringskommitté för perioden 

2018/2019: 

Sanna Wärn, Cancerfonden 

Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet 

Karin Olsson, KFUM 

 

 

 

 


