
Dokumentation från: 

Lokal samverkansträff för föreningsspår 
 

Göteborgs Räddningsmission 

onsdagen den 9:e november 

Kl 13.00–15.30 på Göteborgs Räddningsmissions huvudkontor 

 

Bakgrund 

 Under 2011 fortsätter Göteborgs Räddningsmission att utveckla plattformen för att 

öka ungdomars delaktighet och påverkan i samhället. Projektet Föreningsspår utgår 

från ungdomars perspektiv för hur de vill engagera sig i föreningslivet. Projektet 

inriktar sig på ungas kunskap och medvetenhet om jämställdhet och könsnormer 

samt andra mekanismer som påverkar deras vardag. Genom projektet Föreningsspår 

vill Göteborgs Räddningsmission nå 200 ungdomar varje månad och att minst 5 av 

projektets aktiviteter ska drivas och organiseras av ungdomarna själva.  

 

Sammanfattning 

Träffen inleddes med fika och en kort presentation av deltagarna. Sedan 

presenterade Veronica Morales Räddningsmissionens verksamhet genom 

engagemangsguidesprojektet Föreningsspår. Majoriteten av insatserna görs i 

Lövgärdet/Angered och projektet handlar lika mycket om att få en tilltro till 

vuxenvärlden som att introducera föreningar som en del av vardagen. En 

presentation av resultaten och utmaningarna från år 1 gavs också.  

Samtal 

De diskussioner som fördes under Räddningsmissionens samverkansträff handlade 

delvis om: 

- En svårighet bland unga att precisera vad de vill göra. Det är då viktigt att 

fundera på hur engagemangsguiden ställer frågan. Räddningsmissionen har 

utvecklat en välfungerande metod för samtal för att lösa detta. 

- Folkhögskolans samarbete med Räddningsmission ger föreningskontakter som 

är ovärderliga. 

- En utmaning är att det visserligen finns många föreningar men ledarna är inte 

lika många. Lokalerna räcker inte heller till för att alla som vill engagera sig ska 

få möjlighet. 

- Samarbetet är bra mellan kommunen och föreningarna och även mellan 

bostadsbolagen och skolan. 

- Lotsarna som finns i området finansieras delvis av bostadsbolagen vilket 

stärker relationerna. 

- Det är utmanande att koppla ihop förorten med innerstaden men 

Räddningsmissionen kan ha förutsättningarna genom förankringen i området 

och kontoret i stan. 

- Räddningsmissionens arbete med utbildningar i inflytande och demokrati har 

varit framgångsrika. 



- Då resurserna är begränsade har Räddningsmissionen valt att satsa på en 

mindre grupp ungdomar på ca 10 personer som de utbildar till ambassadörer. 

För att de sedan i sin tur ska kunna engagera fler i området och vara positiva 

förebilder. 

- Samarbetet med Rosa Huset har varit mycket bra och deras lokal finns till 

förfogande vid behov. 

 

 


