Majornas Samverkansförening
Verksamhetsberättelse 2010
Majornas Samverkansförening är ett paraply för föreningar som samverkar i stadsdelen
med fokus på barn och ungdomsverksamhet. Tillsammans driver vi Aktivitetshuset vid
Karl Johans torg och en mängd stora som små projekt och aktiviteter – allt från
Majornadagen till rockskola, hip-hop studio, läxhjälp, studiecirklar, skollovsaktiviteter,
arbetsmarknadsprojekt och mycket mera.
En gyllene ledstjärna för Majornas Samverkansförening är ungas delaktighet och
möjlighet att påverka i frågor som rör dem. Vi är ett forum för ungdomar och deras egna
verksamhetsidéer.
För att kunna bedriva verksamhet söker vi medel av olika finansiärer och
samarbetspartners. Fokus för styrelsen har även under 2010 varit att etablera en
långsiktig ekonomisk bärighet.
Vi tar socialt ansvar över vår egen närmiljö. Helhetstanken och vår vision, att vara en
plattform för kreativa verksamhetsidéer för ungdomar och majbor i olika åldrar samt
det lokala föreningslivet, är sprungen ur tanken att tillsammans gör vi skillnad.
Det är viktigt att lyfta fram lokal identitet och känslan av att vara i ett sammanhang. Vi
möjliggör delaktighet och inflytande på invånarnas och föreningarnas gräsrotsnivå. Vi
knyter kontakter och hittar ny mark att utvecklas och växa på. På samma sätt vill vi
inspirera andra föreningar och aktörer att samverka över intressegränser.

Medlemmar
Azalea BK
Bouleföreningen Kuling
Bryggan
Carl Johans församling
Enastående föräldrar
Föräldraföreningen Mot Narkotika, FMN
Göteborgs Fotbollsförening, GFF
Hyresgästföreningen Västra Göteborg
JUNIS
Karins döttrar
KFUM Göteborg
KRIS
Majornas bollklubb
Masthuggs församling
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Majornas Missionsförsamling
Majornas Ungdomsklubb, MUK
Majornas Schacksällskap
Masthuggets BK
Nattvandrarna Majorna-Linné
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
NBV
Röda Sten
Sandarna BK
Slottsskogskolonin
UNF Majorna
Unga KRIS
Vägen Ut
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Styrelse
Styrelsen har sammanträtt 7 gånger; 20/1, 17/2, 28/3, 20/4, 18/5, 18/8, 4/10.
Arbetsutskottet har haft 1 protokollfört sammanträde: 15/1.
Ronny Bengtsson (ordförande, au)
My Welther (kassör, au)
Jan-Olof Snygg
Magdalena Herrnsdorf (au)
Tina Brodin
Per Yngve Johansson (au)
Kenneth Fahlström
Hans Andersson
Hugo Welther

Tobias Sandström
Ersättare
Ammi Johansson
Kim Weinehammar
Marina Bengtsson
Revisorer
Katarina Glimstedt
Göran Lindhult

Anställda
Nebil Aissoui, öppen verksamhet
Daniel Andersson, Café Galatea
Hans Asplund, projektledare Navigator
Erik Berndtsson, Drömfångarna
Mattias Bjurefjäll, Café Galatea
Anna Bryntse, Idrottslyftet samt projekt
Navigator caféutveckling
Ia Börjesson, Majornadagen, samordnare,
projektledning Navigator
Gösta Carlstrand, Rockskolan
Axel Carlstrand, Café Galatea
Viktor Fridefors, Rockskolan
Christel Gröndahl, Fotbollslek för yngre
tjejer
Christian Hägg, Fixarna
Marita Hägg, bokföring och lönehantering
Julia A Hansson, MSF
Tintin Jönsson, Rockskolan
Nils Jarefjell, Fixarna
Nicklas Klavborn, Fixarna
Clara Kristiansson, Fixarna
Linnea Löfving, Rockcamp
Victor Ottoson, Café Galatea
Patricia Rodi, Rockcamp
Tobias Sandström, Rockskolan
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Mia Sundqvist, Ungdomssamordnare, ledare
öppen verksamhet
Karl Sundström, Drömfångarna
Hugo Welther, Rockskolan
Sebastian Welther, Drömfångarna, Café
Galatea
My Welther, Navigator
Fanny Holmqvist, sommarverksamheten
Maria Beckström, sommarverksamheten
Praktikanter
Richard Hebestreit, praktikant i
rastverksamhet och öppen verksamhet
Oscar Nathorst, Rockskolan
Ungdomsledare
Antonio Chidiac, ungdomsverksamhet
Emilio Chidiac, ungdomsledare läger,
Majornadagen
Oliver Chidiac, ungdomsledare
sommarverksamheten
Abdalle Hashi, Majornadagen
Mikael Ström, sommarverksamheten
Jackie Stintzing, ungdomsledare läger
Jim Strand, ungdomsverksamhet
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Verksamhet

MSF och Aktivitetshuset är nav för många olika verksamheter. Vi engagerar och stöttar
medlemsföreningarna. Vi utvecklar i samverkan nya verksamheter och föreningar.
Aktivitetshuset
Aktivitetshuset belägen på Karl
Johanskolans skolgård intill Karl Johans torg
är en mötesplats och det centrum som
många av föreningens verksamheter utgår
ifrån. MSF hyr lokalerna, 269 kvadratmeter,
av Lokalförsörjningsförvaltningen, LFF
Rast och eftermiddagsverksamhet
Vi erbjuder en mötesplats under håltimmar
och raster och mellanmål till låga priser.
Målsättningen är att inget barn skall behöva
vara ensam under eftermiddagarna. Vi har
därför Aktivitetshuset öppet under raster
och eftermiddagar med hjälp av unga ledare,
bland annat från projektet Navigator
Majorna. Vi lånar ut bollar, skateboards,
volleybollsnät och mycket annat.
Ungdomarna kan spela spel, umgås, fika och
få lite hjälp med läxor. Rastverksamheten är
också en viktig plattform för oss att lära
känna ungdomarna och erbjuda dem olika
aktiviteter t.ex. MUK, musikspelningar,
kurser, evenemang runt om i staden, våra
medlemsföreningars aktiviteter, rekryterar
funktionärer och mycket annat. Många äldre
ungdomar från gymnasiet kommer också in
och diskuterar livet, värderingsfrågor, och
guidas till t.ex. om hur man söker jobb eller
lägenhet.
Majornadagen
För sjätte året i följd arrangerade MSF
Majornadagen som ägde rum lördagen den
25 september. Denna gång en vecka senare
än vanligt på grund av valet. Syftet med
Majornadagen är att visa upp föreningslivets bredd och att skapa gemenskap, glädje
och stolthet för sin stadsdel. Efter månaders
arbetsmöten och planering kunde vi glädjas
åt ett torg fyllt av människor och aktiviteter
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trots ihållande regn. Ungdomar från
rockskolan och hiphopstudion fick möjlighet
att uppträda på scen. Speakern Hasse” P4”
Andersson gav Majornadagen en familjär
och trevlig inramning. Antalet besökare
beräknas till över 3000 personer.
Medverkande föreningar och verksamheter
Samba Football Academy, International IT
College of Sweden, Azalea, Djurens Rätt, SDN
Majorna Barn och Fritid, Majornas Bibliotek,
Frivilligcentralen Chapman, Masthuggs
församling, Carl Johans församling,
Matteuskyrkan, Dövkyrkan, Sjömanskyrkan,
Vänsterpartiet, Svenska Very Special Art,
Bryggan Göteborg, Föräldrakooperativet
Vildrosen, Ica Majorna, Idrottens Bingo Majorna,
Kommunistiska partiet Majorna, Miljöpartiet,
Socialdemokraterna, Göteborg Leker, Line Up 4
Dance, United Sisters, Röda Sten, Majornas
schacksällskap, Litteratursamfundet KambodjaSverige, Vägen Ut Trädgård, Karins Döttrar,
Hyresgästföreningen Västra Göteborg,
Enastående Föräldrar, Ung och trygg, GF
Kennedy, Haga Taekwondo, Göteborgs Karate
Kai, Familjebostäder, Göteborgs Sjöscoutkår,
Konsument Göteborg, Ekologiskstadsdel
Majorna, Majornas Idéverkstad,
Miljöambassadörerna, Carrot Mob, Göteborgs
Bilkoop, Kafé Galatea, Majornas Historiska
Studiecirkel, UNF, Majornas Ungdomsklubb
MUK, Sjöfartsmuseet, Felicia.
Mat Palles Gatukök, Restaurang Bryggan, Kafé
Galatea.
Ekohandel Eko Lådan, Myrorna, Sagobjörnen,
Fair shape ek för, Recycle me, Biodling, Eko
beställarna, Bamsekram, UNIK av anna, Enas lilla
sy, Butik Kubik, Lisa Pralin, Chutney-Mannen,
KRAV, YScreen (Vägen ut!), Rogers gröna
Möjliggörare: Hyresgästföreningen Västra
Göteborg, SDF Majorna, Ekologisk Stadsdel
Majorna, och NBV.
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Med stöd av Familjebostäder, Silanders Grafiska,
ICA Supermarket Majorna, 1 r.o.k. (Ett rum o kök),
Blommeriet, Atelje Nova, Dia Guld (Guld Silver &
Ur), Möblera Huset och Lönns Truckar.

Sommarpraktik för unga
För sjunde året anordnades sommarpraktik
för ungdomar i årskurs 8. Inbjudan går till
skolor i Majorna med omnejd och via
trapphusen för medverkande fastighetsägare, via sociala medier och till elever på
högstadiet i närliggande skolor. 80 % av
ungdomarna söker själva genom en kort
presentation av sig och varför de vill vara
med i verksamheten. 20 % av ungdomarna
tas ut i samarbete med Majornas
ungdomsgrupp och kuratorerna på Karl
Johansskolan och Sannaskolan, det är
ungdomar som behöver en ”knuff” i rätt
riktning. Syftet med sommarpraktiken är att
ungdomarna genom praktiskt arbete och
värderingsövningar ökar delaktighet och
ansvarstagande över sitt närområde. I år
deltog 40 ungdomar och förutom
gårdsskötsel, reparationsarbeten,
klottersanering med mera inleddes i år ett
samarbete med Frivilligcentralen Chapman
där ungdomarna lärde äldre att använda
mobiltelefoner på ett säkert sätt. Som ledare
för arbetsgrupperna arbetade
praktikanterna från projekt Navigator. En
ungdomsledare anställdes i år, som tidigare
deltagit vid aktiviteter som MSF, anordnat
och visat stort engagemang för sitt
närområde och andras trivsel. Personal från
Vägen Ut medverkade samt
psykologstudent från Göteborgs universitet
som handledare.
Möjliggörare: Hyresgästföreningen, SDF Majorna,
Familjebostäder, Bostadsbolaget, Poseidon,
Wallenstam, Kjellfeldt, Robert Dicksons stiftelse,
Frivilligcentralen Chapman och Carl Johans
församling.

Föreningsverksamhet på Aktivitetshuset
Utöver verksamhet som MSF arrangerar på
Aktivitetshuset så har även
medlemsföreningar verksamhet här.
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Enastående föräldrar har ordnat fester,
möten, loppmarknad och föräldragrupp.
Azalea BK har haft styrelse och
planeringsmöten, föräldra- och lagträffar,
utbildningar samt fotbollsutbyten.
Hyresgästföreningen Västra Göteborg har
arrangerat möten bland annat för projektet
Ekologisk stadsdel Majorna samt bedrivit
Rockskola.
UNF har ansvarat för hiphopstudion. Andra
UNF-avdelningar, t.ex. Hardcoreföreningen
har haft musikspelningar i huset.
NBV bedriver studiecirkelverksamhet i
replokalen med 13 band i åldern 12-20 år.
Musikkurser i form av rockensemble,
gitarrkurser samt trummor. Studiecirkel i
studioteknik och hiphop. NBV har också
arrangerat Rockskolan, kulturworkshops
samt Say it Live och Tjejlov i samarbete med
MSF.
KFUM Göteborg har bjudit på prova-påverksamhet i teater.
Vägen Ut! Hade under första halvan av 2010
ansvaret för kaféet, Café Solberg.
Majornas historiska studiecirkel har haft
studiecirkelträffar.
Ludi-on-line har arrangerat dataspelsträffar.
Majornas Schacksällskap har haft öppna
schackturneringar.
Lovaktiviteter
Barn och unga erbjuds lovaktiviteter i
samarbete med medlemsföreningar och
andra aktörer. Navigator Majorna har under
höst- och jullov bland anordnat pyssel i
form av bakning, ljustillverkning, brädspel
och frågesport. Ludi-on-line stod som
ansvariga under spelveckan som gick av
stapeln under jullovet och KFUM har under
höstlovet haft gratis prova-på-grupper i
teater . Vi har haft skrivarkurser och
Hiphopfester där ungdomar från UNF:s
studio har arrangerat och även uppträtt.
Dessutom har vi åkt på badresa till Åbybadet, och anordnat ett målarläger där vi
målat om på Aktivitetshuset och paddlat
kanot i Vättlefjäll.
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Möjliggörare: SDN Majorna, NBV, UNF, MUK,
Hyresgästföreningen.

Tjejlov
Tidigare år har vi haft något vi kallat
Rocklov och vi har då märkt att det är få
eller inga tjejer som söker. Samtidigt har vi
fått signaler om att det är många tjejer som
vill. För att möta behovet hos tjejer av en
liknande aktivitet valde vi att bjuda in tjejer
på ett tydligare sätt. Vi ville tillgängliggöra
musikscenen för tjejer på ett mer aktivt sätt
så vi valde att kalla det ”Tjejlov” detta år där
tjejer att under en veckas tid med hjälp av
sångpedagog, trumlärare, gitarrlärare och
musikpedagoger fick bilda band, utvecklas
med instrumenten och sedan avsluta veckan
med en konsert för nära och kära. Ett
samarbete med NBV.
Möjliggörare: K-peng, Snabbslant, SDN Majorna,
SDN Linnéstaden, Svenska sjömanskyrkan.

Drömfångarna
Våren 2010 beviljades MSF medel för att
starta en ung arrangörsgrupp Drömfångarna. Syftet är att uppfylla så
många drömmar som möjligt, då det finns
många unga i Majorna som gärna vill växa
som arrangörer men inte riktigt vet hur.
Gruppen har haft sex deltagare under året.
Under våren arrangerades en rockspelning,
en hiphopspelning, ett mellanstadiedisco
och en skolavslutningsspelning på Musikens
Hus. Alla arrangemang har varit drogfria
och man har gjort ansökningar till olika
bidragsgivare, såsom SDF Majorna,
Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen i form av bland annat K-pengar
och En snabb slant. Under hösten
arrangerades ett mellanstadiedisco med
halloweentema. Drömfångarna började
också planera för integrationsprojektet
PRISMA, en endagars antirasistisk
musikfestival på Röda Sten sommaren 2011.
Möjliggörare: Västra Götalandsregionen.
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Navigator
Navigator Fixarna, som vi numera kallar oss,
har haft ett utvecklande och intressant år. Vi
har unga vuxna i praktik, arbetsträning,
förstärkt arbetsträning, personligt biträde,
RESA (rehabilitering, sysselsättning och
arbete för personer med nedsatt
arbetsförmåga pga. psykisk funktionsnedsättning), dessutom har vi tre stycken
unga som fått trygghetsanställning och
utvecklingsanställning med lönebidrag.
Projektet kan räkna in tio deltagare under
året. Våra praktik- och övningsarenor är
framförallt Karl Johans torg och i viss mån
Majvallen. Skötselavtal har ingåtts med
Idrott & Förenings Förvaltningen vad gäller
Karl Johans torg och Gröna Vallen.
Grundläggande uppgifter för Navigator har
under året varit parkskötsel, lokalvård,
flyttuppdrag, rastverksamhet och barn och
ungdomsverksamhet, Majornadagen,
lovverksamhet, korvgrillning för
fotbollscuperna, layout och affischeringsuppdrag.
Målet är att deltagarna skall bli
självständiga och öka sin kompetens för att
så småningom kanske gå till annat arbete
eller studier. Vi har haft möten tillsammans
med Coompanion och Vägen Ut för att
bereda inför start av Majgrunden, ett socialt
företaget/ekonomisk förening.
Grundläggande uppgifter har varit
parkskötsel, lokalvård, flyttuppdrag och
barn och ungdomsverksamhet. Under 2010
utökades projektet med ännu en
praktikarena då Kafé Galatea startades och
ytterligare en handledare anställdes på 100
%. Vi har under året haft två handledare
anställda på vardera 100 %, två
projektledare anställda på vardera 25 %.
Megaloppis
Föra andra året i rad arrangerade Ekologisk
Stadsdel Majorna en Megaloppis.
Försäljningstillstånd för loppisen gäller över
hela Majorna, Renova tog emot sådant man
ville slänga och Myrorna överblivna
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loppisprylar. En fantastisk dag med
tiotusentals besökare och deltagare.
Kafé Galatea
Kafé Galatea slog upp portarna i augusti
efter Café Solberg som flyttat till Lärjeåns
Trädgårdar. Kaféet har drivits inom ramen
för projektet Navigator som finansieras av
Allmänna Arvsfonden. Målen är att skapa
jobb för unga från Majorna och att kaféet
ska vara husets hjärta. Under året har vi fått
möjlighet att anställa fyra unga från Majorna
efter praktikperioden och ytterligare en
praktikant fick anställning 2011. De
tidsbegränsade anställningarna
möjliggjordes tack vare projektmedel från
Göteborgs Stad Social Resursförvaltning och
Idrotts- och föreningsförvaltning. Vi har
under året haft öppettider mellan kl 10-17
varje vardag samt cateringuppdrag även på
helger till i första hand föreningslivet. Vi har
deltagit på Majornadagen, Gröna Vallens dag
och julfest på Mariaplan. Vi har gått
utbildningar i livsmedelshygien, en
baristakurs, jobbsökarkurser och gjort
studiebesök på andra kaféverksamheter för
att få inspiration.
Gröna Vallen
Den nygamla mötesplatsen Gröna Vallen i
Kungsladugård, är liksom Karl Johans torg,
ett samverkansprojekt. Här ingår Majornas
Samverkansförening, Hyresgästföreningen,
Familjebostäder, Idrott och Föreningsförvaltningen, Park och Naturförvaltningen,
SDN Majorna och Västsvenska idrottsförbundet. Boendeinflytandet har lyfts fram
som en viktig del vid omdaning och skötsel
av Gröna Vallen och dess lekplats. Gröna
Vallens Dag den 16 oktober fylldes av
hundratals stora och små som spelade
fotboll, lyssnade på unplugged musik
arrangerad av Rockskolan och framförd av
unga lokala förmågor. Det klättrades i
pyramidnätet, gicks poängpromenad och
Kungsladugårdsborna umgicks med
varandra denna soliga men kyliga dag. Café
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Galatea serverade hamburgare och Ösets
klubbstuga pryddes av foton på gamla
Majorna arrangerat av Majornas historiska
cirkel.
Julfest på Mariaplan
I samverkan med Familjebostäder,
Hyresgästföreningen, Ekologisk Stadsdel
Majorna och företagare runt Mariaplan
arrangerades en julfest 9 december. Vi
ansvarade för marknadsföring och
samordning. Rockskolan och hiphopstudions artister uppträdde från ett tak, Café
Galatea grillade korv och sålde lussekatter,
Majornas Ungdomsklubb sålde egentryckta
tygväskor och butikerna höll kvällsöppet. En
mycket kall men munter kväll, som vi
hoppas får fortsättning 2011 då ännu mer
som en riktig julmarknad.
Idrottslyftet
Idrottslyftet - samverkan med skolan syftar
till att uppmuntra fler rörelseaktiviteter
riktade till barn och ungdomar. Ansvarig är
Västsvenska Idrottsförbundet som
förmedlar medel från Riksidrottsförbundet.
MSF administrerar Idrottslyftet mellan Karl
Johansskolan och idrottsföreningarna.
Under vårterminen deltog Karl Johansskolans fjärdeklassare och femteklassare i
”Elevens val” och fick då pröva på fotboll,
frisbee, friidrott, capoeira, cirkusskola, tae
kwondo, biljard, volleyboll, karate, boxning,
schack och handboll. Under höstterminen
kunde vi inte genomföra Idrottslyftet då
varken skolan eller MSF hade resurser för
att kunna avsätta handledare som följde
barnen till de olika aktiviteterna.
Möjliggörare: Azalea BK, Raging Seagulls,
Capoeira Volta au mondo, Majornas
boxningsklubb, Haga taekwondo, Majornas
Volleybollklubb, BK Milen, Majornas
Schacksällskap, Göteborgs Karate kai, Majornas
IK, IK Nord Handboll.
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Rockskolan
Sedan 4 år driver Hyresgästföreningen
Västra Göteborg i samarbete med MSF och
studieförbundet NBV en Rockskola på
Aktivitetshuset. Verksamheten ökar och
under året har 10 band deltagit som repar
1,5 timmar i veckan. En tydlig trend och rätt
unik är att fler och fler unga tjejer deltar, då
replokaler för ungdomar brukar vara starkt
dominerade av killar.
Under namnet 414 med underrubrik för
kvällens genre har vi under hösten
genomfört spelningar med ungdomar på
Aktivitetshuset, med syfte att främja den
lokala musikutvecklingen samt ge unga en
chans att ta del i och även en chans att visa
upp nya kunskaper och uttryck. Exempel på
kvällar har varit ”414 pop” då vi en kväll
bokade Crispy Strauters och Boastian; ett
äldre band som tagit steget längre med
spelningar utanför närområdet och ett
yngre band som får testa sina vingar.
Rock Camp är ett musikläger för ungdomar i
årskurs 7-9, med fokus på att utforska sin
musikalitet, knyta nya kontakter samt vidga
sin syn på musik. Totalt medverkade 24
ungdomar varav fem ledare med kunskaper
som vi hämtat ur egna led; t.ex. matansvarig
från Kafé Galatea, musikledare från
Rockskolan etc. Lägret, tvånätter i maj,
kostar 400 kronor att delta i.
Under hösten har inspelningar till ett
samlingsalbum med rockskolebandens
egenskrivna låtar gjorts. Skivan släpps i
början av mars 2011. Det har även getts
möjlighet att göra enklare demoinspelningar i replokalen, vilket tre band
har gjort.
Rockskolan i samarbete med projekt
drömfångarna har hjälpt till att arrangera
livemusik och ibland agerat ljudtekniker på
Majornadagen, Gröna Vallens dag,
Azaleadagen. För julmarknaden på
Mariaplan valde rockskolan att sätta ihop en
ensemble som framförde julsånger. 13
ungdomar deltog som tillsammans med två
ledare och en praktikant repade en gång i
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veckan i två månaders tid. Resultat blev bra
och tre låtar framfördes.
Med mellanstadiedisco vill vi erbjuda yngre
ungdomar en rolig upplevelse i en trygg
miljö i form av musik och dans. Första
gången testades disco i gympasalen, men
den var för stor för att känna sig trygg och
avslappnad i. Därför flyttades den till
Aktivitetshuset vilket har gett väldigt bra
respons från de yngre. En viktig del i arbetet
har varit att få med unga i planeringsarbetet
samt ge dem ansvarsområden för att stärka
känslan av delaktighet. Inför varje Disco har
fyra unga varit med och delat på ansvar för
musiken, hjälpt till att bestämma kvällens
tema och roliga lekar som de hjälpt till att
genomföra.
UNF:s hiphopkollektiv
UNF i samarbete med NBV ansvarar för
hiphopstudion. Verksamheten har bedrivits
i studiecirkelform och engagerat 50-talet
ungdomar eller fler från hela Göteborg. UNF
har haft en heltidsanställd handledare på
plats samt två praktikanter. Syftet har varit
att nå ungdomar som vanligtvis inte söker
sig till nykterhetsföreningar. Alkohol- och
droganvändningen bland ungdomar i
Majorna är högst bland alla stadsdelar i
Göteborg. De har också arrangerat totalt tre
hiphopspelningar under året, ungdomar har
fått lära sig att söka bidrag samt deltagit i en
mängd samverkansprojekt, t.ex. på
Världskulturmuseet och Röda Sten.
Fotbollslek för yngre tjejer
Vi har under 2010 varit på skolorna i
Majorna och Linné. Där erbjuder vi tjejer
som går i årskurs F-3 att pröva på fotboll
under lekfulla former och en chans att
upptäcka bollen som ett naturligt
lekredskap. Vi hoppas därigenom ge tjejerna
en chans att våga vara med i fritidens
spontanidrott och på skolgårdens boll-lekar.
Många lärare har också berättat att fler och
fler tjejer spelar fotboll på rasterna
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Varje vecka möter våra 24 ungdomsledare från Azalea/GFF:s damjuniorlag
över trehundra tjejer ute på skolorna och
såväl elever som lärare, rektorer och
föräldrar är väldigt positiva till vår
verksamhet. Vi erbjuder fotboll på
fritidstid mellan klockan 15-16 vid ett
tillfälle i veckan på varje skola, för alla
flickor som vill vara med. På vårterminen
kör vi fram till slutet av april då vi ger
tjejerna möjlighet att fortsätta med
fotboll i någon klubb nära där de bor.
Många har börjat i Azalea eller i andra
närliggande klubbar och vi har även
lotsat tjejer vidare till andra idrotter. Vi
har också jul och våravslutningar med
fika och diplomutdelning.
Under året har 211 tjejer prövat på
fotboll på Majornas skolor och med ett
snitt på 160 varje vecka. På Linnéstadens
skolor är det 254 som prövat på och med
ett snitt på 210 varje vecka. Det vill säga
totalt cirka 370 tjejer sammanlagt varje
vecka.
Under våra skolturneringar ”Majcupen”
för majtjejer och ”Linnéacupen” för
linnétjejer deltog över 500 tjejer i 43 lag
på Karl Johans torgs konstgräsplan. 22
ungdomsledare och funktionärer från
Azalea och från Aktivitetshuset hjälpte till
vid två tillfällen i maj månad. Efter
matcher och lunch avslutades allt med
prisutdelning med klasspokaler och med
medaljer till alla tjejer. Tack vare alla
inblandade blev det två fantastiska dagar.
Vi ser framemot och hoppas kunna
genomföra dessa cuper i år också – för
femte året i rad!
Ungdomsledare har varit Emmeli Fall, Diana
Farsi Razavi, Felicia Gardré, Alma Kullenstein,
Mira Falck, Matilda Palmberg Ingelstam, Maja
Drakenberg, Shekofeh Golamreza, Tove
Drakenberg, Emilia Slättberg, Irma Krantz
Golinski, Alice Karlsson, Mimmi Hellgren,
Vera Karlsson, Pauline Wesslén, Moa Palmberg
Ingelstam, Tove Sjödin, Ellen Norberg, Erika
Tingberg, Amanda Krusenstierna, Linda
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Andersson Moro, Emelie Krook, Malin Boberg,
Denise Fernandez Reyes, Mathilda Larsson och
Agnes Pettersson.
Möjliggörare: IOFF, Göteborgs Fotbollsförbund,
SDF Majorna, SDF Linnéstaden, Azalea BK och
Dunross & Co i samarbete med
Hyresgästföreningen Västra Göteborg.

Majornas Ungdomsklubb (MUK)
Under detta år deltog fler killar än tjejer i
verksamheten (70/30) och ca 90 % har
invandrarbakgrund. Vi har öppnat upp för
en bredare målgrupp, 10-18 år och
medlemsantalet är nu runt 50. I våras var vi
ute och seglade med skonaren Ingo och
dessutom har vi anordnat disco, åkt på läger
till Smögen, bakat, spelat spel, skejtat och
mycket mer.
Vi hade ett eget tält på Majornadagen med
graffitiplank, skön musik, fika, tillverkning
av pins och ritskola. Vi har under hösten
haft studiecirkel i screentryck där vi
designat egna tygväskor till försäljning på
julmarknad vid Mariaplan och vid Julloppis
på Aktivitetshuset. Under 2010 tilldelades vi
också Skandia Idéer för livets stipendium på
10 000 kronor för att göra om inne på
Aktivitetshuset.
När möten betyder något
Vi ingår i ett projekt initierat av
Fritidsforum för att undersöka möjliga
vägar till att minska alkohol- och
drogkonsumtionen i stadsdelen. Genom att
vara generationsövergripande i våra
verksamheter undersöks om vi kan flytta
fram debutåldern för alkohol. I projektet
ingår kunskapsöverföring med en annan
föreningsdriven mötesplats, föreningen
Trädet i Örebro. Vi har besökt deras
verksamhet och de har besökt vår. Inom
ramen för projektet har vi bland annat
anordnat en barnpryls-loppis i samarbete
med Enastående föräldrar och julfest för
samverkansföreningens medlemsföreningar.
Möjliggörare: Fritidsforum, Socialstyrelsen.
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Stipendium Eldsjäl
För första gången delade MSF ut ett
stipendium. Eldsjälstipendiet delas ut till en
niondeklassare som visat stort engagemang
som förebild och ledare inom Majornas
Samverkansförenings ungdomsverksamhet.
I år gick stipendiet till Emilio Rocchi Chidiac
i samband med skolavslutningen. Han har
dels agerat ungdomsledare inom UNF:s
hiphopförening, dels inom Ludi-on-lines
dataspelsträffar och visat stort engagemang
för sin stadsdels utveckling. Genom
stipendiet vill vi uppmärksamma hans
gärningar.
Studiebesök
För att informera och entusiasmera till
liknande samverkan och inflytandeverksamhet tar vi emot studiebesök. I år har
vi träffat människor i olika befattningar från
bland annat Kooperativet Trädet i Örebro.
Tidsnätverket. Frivilligcentralen Chapmans
arbetsmarknadsprojekt. Studerande från
socionomprogrammet Göteborgs
Universitet. Hyresgästföreningen region
Västra Sverige projektenheten,

frivilligcentralernas sambandscentral,
Fritidsforum.
19 september använde Valnämnden i
Göteborg Aktivitetshuset som vallokal.

Konferenser och utbildning
Ledarna inom öppna verksamheten har
handledning av Majornas Ungdomsgrupp
under ett antal tillfällen som varit mycket
uppskattat.
Projektet Navigator har haft en teambuildar
- dag där vi bland annat diskuterade
diskrimineringslagstiftning och sociala
normer, provade yoga och lyssnade till
föredrag om kost och hälsa. Det
genomfördes också en grundläggande kurs i
ekonomi, information om fackföreningar
och a-kassa och en ungdomskonferens för
samtliga som jobbar med ungdomar på
huset. Handledarna har också deltagit i en
nätverksträff för socialt företagande,
arrangerat av Tillväxtverket.
Cirka en gång per vecka har vi också haft
kafémöten där vi diskuterat kaféets
utveckling och ansvarsområden.
I maj arrangerade vi en utbildningsdag i
socialt företagande för styrelsen och de som
jobbar inom Navigator. Målet var att ge alla
samma bakgrundsinformation för att kunna
gå vidare med formerna för start av det
sociala företaget Majgrunden. Vi deltog i
Fritidsforums kurs i empowerment vid två
tillfällen på Birkagården i Stockholm. Där
fick vi också möjlighet att träffa andra som
jobbar på föreningsdrivna mötesplatser.

Ekonomi
MSF s ekonomiska existens bygger främst på projektmedel samt kommunala bidrag från SDN
Majorna och Social resursnämnd.
2010 omsatte vi närmare 2,7 mkr, skapade ett stort antal arbetstillfällen för uppemot 80
ungdomar utöver våra 14 ”fasta” årsarbetare bland annat via vårt arbetsmarknadsprojekt
Navigator som i år delades upp i Fixarna och Kafé Galatea. Övriga ungdomar fanns i projekt som
Fotbollslek för yngre tjejer, Drömfångare, MUK och sommarverksamheten.
Som projektorganiserad förening är ekonomin ibland svår att överblicka då vi inte alltid känner
till vilka projektmedel som beviljas och hur stort bidraget blir – detta leder till krav på stor
flexibilitet inom organisationen – vilket är olyckligt då vi ofta arbetar med utsatta målgrupper
som är känsliga för förändringar.
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Ett orosmoln är att vi för 2011 inte beviljats kommunalt bidrag från Social resursnämnd – då vår
ide´om empowerment i ungas egen närmiljö anses vara allt för lokalt geografiskt – vilket
minskar vår förmåga till långsiktighet och planering för framtida verksamheter. Det andra
orosmolnet är vår största fasta utgift - hyra för Aktivitetshuset på 280 000 kr. Under året har vi
fortsatt arbeta med att, tillsammans med olika kommunala aktörer, försöka hitta en långsiktig
lösning på dilemmat – att vi hyr en kommunal byggnad – får kommunala medel för att betala
hyran, för att kunna bedriva verksamhet på och utifrån Aktivitetshuset . Lokalhyran har kommit
att bli en ödesfråga för MSF verksamhet och funktion som lokal motor i området. Vi har därför
under året haft möten med SDN Majornas ordförande Nicklas Sjöström, Social Resursnämnds
ordförande Dario Espiga, IOF:s nämndordförande Helena Nyhus och tjänstemän samt
kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén. I slutet av året fick vi besked om att SDN
Majorna gick in med 300 tkr för täcka hyreskostnaderna under 2011.
Andra orosmoln som finns när det gäller MSF:s ekonomiska och verksamhetsmässiga
förutsättningar 2011 och framåt är sammanslagningen av SDN Majorna och Linné samt
satsningen på ett Ungdomens hus och fritidsgård i gamla Stenhuset, två kvarter från
Aktivitetshuset.
Bidragsgivare och sponsorer
Allmänna arvsfonden, Bostadsbolaget, Carl Johans församling, Familjebostäder, Göteborgs Stad
Majorna, Göteborgs Stad Linnéstaden, Göteborgs Stad Utbildning, Göteborgs Stad Idrotts- och
föreningsförvaltningen, Hyresgästföreningen Västra Göteborg, ICA Supermarket Majorna,
Idrotts- och föreningsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Lönns truckar, NBV Music Box, Robert
Dicksonska stiftelsen, Silanders Grafiska, SEB, Skandia Idéer för livet, Social Resursnämnd
Göteborgs Stad, Västsvenska Idrottsförbundet, Wallenstam.

Göteborg 24 mars 2011
Styrelsen Majornas Samverkansförening
Ronny Bengtsson
My Welther
Jan-Olof Snygg
Kenneth Fahlström
Hans Andersson
Hugo Welther
Tobias Sandström
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Magdalena Herrnsdorf
Tina Brodin
Per-Yngve Johansson
Ammi Johansson
Kim Weinehammar
Marina Bengtsson
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