Majornas Samverkansförening
verksamhetsplan 2012
Majornas Samverkansförening (MSF) främjar socialt engagemang i stadsdelen genom att starta och
utveckla nätverk och olika mötesforum. Vi utvecklar i samverkan nya verksamheter och föreningar.
Vi arbetar för gemenskap mellan människor av olika åldrar och med olika social, etnisk och
kulturell bakgrund och ideologisk inriktning. Jämställdhet genomsyrar all vår verksamhet.
MSF stöttar och skapar barn- och ungdomsverksamhet i samarbete med ideella krafter i
föreningar och i samverkan med kommunala
verksamheter. Detta arbete sker genom
Aktivitetshuset vid Karl Johans torg, genom
projekt, medlemsmöten, arrangemang,
aktiviteter, kompetensutveckling, nätverk och
samverkan.

Majorna för människor i alla åldrar. All
verksamhet i Aktivitetshuset skall präglas av
ekologiskt och hållbart användande av resurser.

2012 är året som skapar bryggor mellan
generationerna. Verksamheten kommer genom
ett ”allgenerations”-projekt att skapa fler
plattformar för generationsöverskridande möten
och aktiviteter.

Vi utvecklar befintlig verksamhet och skapar
stabila förutsättningar och former för detta. Vi
söker sponsorer till Aktivitetshuset och andra
verksamheter. Ekonomiskt är MSF allt för
beroende av kortsiktiga lösningar som projekt,
engångsbidrag etcetera. En huvuduppgift är att
skapa ekonomisk hållbarhet över tid.

MSF engagerar och stöttar medlemsföreningarna.
2012 förstärker och breddar vi samverkan inom
föreningslivet, utvecklar projektorganisationen
samt skapar bättre förutsättningar för
Aktivitetshuset att fungera som en mötesplats i

Vi inventerar mötesplatser och ökar våra
kontaktytor. Vi lyfter blicken, från Aktivitetshuset
och Karl Johans torg, för att starta verksamheter
tillsammans med samarbetspartners.

Vi skall axla ett gott arbetsgivaransvar för
anställda och praktikanter.

1. Aktivitetshuset som föreningsnav
Aktivitetshuset är en drogfri, social och kulturell mötesplats för människor i alla åldrar. Alla ska
känna sig välkomna oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionalitet, religion, könsidentitet
eller ålder.
2012 fördjupar vi arbetet med att MSF:s verksamheter utvecklas i nära samverkan med våra
medlemsföreningar. Vi ska underlätta möten och samarbeten mellan föreningar och bistå med kunskaper
för att skapa nödvändiga resurser för föreningarnas verksamheter.
Ungdomsarbete
Vi fortsätter att förvalta alla de relationer vi
bygger upp med unga i området genom våra olika
projekt. Vi stöttar dem med det vi har möjlighet
till, allt ifrån hjälp att söka sommarjobb genom att
vara referenser, till att hitta jobb till dem inom
vårt kontaktnätverk eller att få en spelning på en
större scen. Vi deltar också aktivt, i den mån vi
kan, för ungdomarnas bästa genom samtal med
skola, föräldrar och ibland även berörda
hjälpinsatser. Genom vårt nätverk kan vi också
hjälpa unga att få utlopp för sitt intresse, om det
så är teater, musik, dans eller foto. Genom att
lyssna in vad de önskar kan vi scanna våra
medlemsföreningar för att kanske skapa
förutsättningar för de verksamheter som
efterfrågas.
Medlemsnytta och samverkan
Majornas Samverkansförenings grund ligger i
föreningslivet. 2012 skall allt vi gör genomsyras
av ökad medlemsnytta och delaktighet. Det
innebär bland annat att föreningarna ska få större
möjligheter att delta i allt förarbete i våra projekt
och att vi ska få större kontinuitet med våra
medlemsbrev. Att vara medlem i Majornas
Samverkansförening innebär att man får
information om vad som händer i stadsdelen men
även större möjligheter att påverka det som
händer i den. Vi vill också öka antalet fysiska
medlemsträffar i form av exempelvis
utbildningar.
2012 genomför vi en rad insatser för att
tydliggöra medlemsföreningarnas olika
förväntningar på medlemskapet och därefter göra
upp strategier kring hur man bäst bemöter dessa
förväntningar. Det är också betydelsefullt med
möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan
medlemsföreningarna och därför satsar vi på fler
gemensamma verksamheter och
kontaktytor genom
fler och regelbundna medlemsmöten
en ny arbetsgrupp som samordnar
medlemsmötena

 att använda planeringsmötena samt
genomförandet av Majornadagen som ytterligare
plattform för dialog kring gemensamma
satsningar och samverkansstrategier.
en ny arbetsgrupp, verksamhetsutskottet, som
arbetar med utvecklingen av MSFs verksamhet
fler gemensamma utbildningar
ökat uppsökande arbete
mer kommunikation med medlemsföreningar
genom t.ex. medlemsbrev
större möjligheter att vara med och ansvara
för gemensamma projekt
Mötesplats för alla generationer
Vi samverkar med medlemsföreningar och andra
intressenter i lokalområdet för att utveckla
Aktivitetshusets profil som en mötesplats över
generationsgränser genom
uppsökande medlemskontakter
utveckla nya former för hur människor från
olika generationer kan mötas inom ramen för
”Allgenerationsprojektet” med
Fritidsforum/Folkhälsoinstitutet och andra
föreningar i Sverige.

2. Karl Johans torg och Gröna Vallen

Vi bevakar och påverkar utvecklingen av näridrottsparker genom
Samverkan med förvaltningar, bostadsbolag, föreningar, skola och boende för dessa ytor.
Skötsel- och förvaltningsavtal med berörda kommunala aktörer inom ramarna för projektet Iter
ungdomsanställningar.

3. Verksamhet

MSF engagerar och stöttar medlemsföreningarna. Vi utvecklar i samverkan nya verksamheter och
föreningar.
Våra prioriterade områden under 2012
Skapa möten över generationsgränser, hjälp till självhjälp och ökad medlemsnytta för
medlemsföreningarna.
Som tidigare ska allt vi gör präglas av
Ungas inflytande, idrott och hälsa, kultur, sociala frågor, integration, jämställdhet och en ekologisk stadsdel.
Vi samverkar med medlemsföreningar och andra aktörer för att skapa det goda mötet mellan unga och
vuxna i stadsdelen. Det kan ske på Aktivitetshuset eller andra platser i närområdet. Vi ger det lokala
föreningslivet möjligheter att visa upp sin verksamhet, få kontakt med nya medlemmar och öka känslan för
”hembygden” genom att skapa många olika arrangemang.
Vårt bemötande av unga ska alltid präglas av ”hjälp till självhjälp”, eller om man så vill ”empowerment”. De
unga ska stöttas i att ta eget ansvar och göra något själva. Vi kan hjälpa till med kontakter, kunskaper om
finansiering och handledning.
Majornadagen
Vi genomför Majornadagen för åttonde året
i rad. I år äger Majornadagen rum den 22
september. Vi vill fortsätta att verka för att
föreningar och andra aktörer i stadsdelen
ska öka sitt nätverk genom att delta i
förarbetet, samtidigt som arrangemanget i
sig innebär en unik möjlighet att få visa upp
sin verksamhet på olika sätt. Vi ska ge
möjligheter till andra att anordna allt från
informationsbord till uppvisning eller
workshop. De över 90 aktörer som varit
med tidigare år välkomnas tillbaka 2012, vi
vill även att ännu fler har möjlighet att delta.
Musiklivet, företrädelsevis unga, ges
möjligheten att uppträda på en stor scen. Vi
vill fortsätta att ge ungdomar chansen att
vara ledare och funktionärer. Vi vill utveckla
Majornadagen 2012 genom
att söka resurser för en anställd
projektledare inför Majornadagen
föreningarnas ansvarskänsla och
delaktighet i förarbetet och utvecklingen av
Majornadagen ska öka
att förvalta det kontaktnätverk Ekologisk

Stadsdel Majorna byggt
att hitta kontinuerlig finansiering av
Majornadagen
Megaloppis
Vi verkar för att utveckla vår roll i
arrangemanget Megaloppis. Den
huvudsakliga karaktären behålls, att
loppistillstånd söks för hela
Majorna/Kungsladugård och att alla
invånare i stadsdelen kan delta. Vi fortsätter
att hyra ut bord och undersöker
möjligheterna att även i år ha en liten scen
för unga musiker. Kommunikation med vårt
övriga nätverk, t.ex. skolor, är viktigt att
utveckla. I år hoppas vi få förtroendet att
vara huvudarrangör i samverkan med
bostadsbolag och andra intressenter, t.ex.
Myrorna. Vi vill utveckla Megaloppisen
genom att:
säkerställa finansiering av samordning
inkludera föreningslivet i förarbetet
att undersöka hur vi kan utveckla
ungdomsscenen

Gröna Vallens dag
Syftet med Gröna Vallens dag är att boende i
Kungsladugård ges möjlighet till en
familjedag i nära samarbete med
föreningsliv och andra aktörer såsom tex
Familjebostäder. Även här ska unga musiker
ges möjlighet att uppträda för en publik, för
föreningslivet att visa upp sin verksamhet
och unga och vuxna att mötas på ett
otvunget sätt. Vi vill utveckla Gröna Vallens
dag genom att:
delta som medverkande förening
öka möjligheterna för föreningslivet att
visa upp sin verksamhet
Julfest på Mariaplan
Syftet med Julfesten på Mariaplan är att
bidra till något som på sikt kan komma att
bli en julmarknad. Vi hoppas att det lokala
företagandet satsar på att skapa en levande
stadsdel även vintertid. En mötesplats för
alla och en möjlighet för den unga
musikscenen att visa upp sig. Vi vill utveckla
Julfesten på Mariaplan genom att:
fler företagare inkluderas i förarbetet
ha längre öppettider och få ut försäljning
på gatorna
undersöka möjligheterna till fler
samarbetspartners samt behålla de redan
engagerade, bl.a. Familjebostäder.
engagera föreningslivet i förarbetet för
ökad möjlighet att visa upp sin verksamhet
och bredda sitt nätverk
Fotbollslek för yngre tjejer
För sjätte året i rad kommer vi att erbjuda
tjejer som går i årskurs F-3 i Majorna och
Linné att pröva på fotboll under lekfulla
former och få en chans att upptäcka bollen
som ett naturligt lekredskap. Vi hoppas
därigenom ge tjejerna en chans att våga
vara med i spontanidrott på fritiden och
skolgårdens bollekar.
Vi ser framemot att genomföra Fotbollslek
för yngre tjejer och Maj- och Linnécupen
under 2012.
Popskola
Popskolan som drivs av
Hyresgästföreningen, NBV och MSF
fortsätter att vara ett komplement till
kommunala musikskolan. Popskolan ger
många ungdomar möjlighet att spela i band,

och verka för större jämställdhet och
integration i musiklivet.
Hiphopstudio
Hiphopstudion engagerar ungdomar från
hela Göteborg. Unga i Majorna får en
möjlighet att träffa unga musikintresserade
från andra stadsdelar. Därav blir
Aktivitetshuset en mötesplats inte bara för
de boende i Majorna utan en viktig plats för
integration över stadsdelsgränserna. De
ungdomar som inte är intresserade av det
som oftast bedrivs i kommunala och andra
musikverk-samheter, dvs. instrumental
rock/pop/hårdrock, får ett forum för att
utvecklas. MSF fortsätter att bidra genom
kontaktnätverk och kunskaper i
projektsökning, och stöttar unga ledare att
ta ett ansvar över musikarrangemang.
Tjejlov
Tidigare år har vi i samverkan med NBV haft
en verksamhet vi kallat Rocklov. 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 delta. För att
möta behovet hos tjejer för en liknande
aktivitet valde vi 2011 att bjuda in tjejer på
ett tydligare sätt. Vi ville göra musikscenen
för tjejer tillgänglig på ett mer aktivt sätt. Vi
kallade verksamheten ”Tjejlov” där tjejer
under en veckas tid med hjälp av
sångpedagog, trumlärare, gitarrlärare och
musikledare fick bilda band, utvecklas med
instrumenten och sedan avsluta veckan med
en konsert för nära och kära. 2012 kommer
vi söka finansiering för att kunna ha
”Tjejlov”, som en del av MSF:s arbete, och att
ta frågan om jämställdhet på och runt
musikscenen på allvar.
Sommarverksamheten
Sommarverksamheten riktar sig till 14åringar från Majorna-Linné. Syftet är att
skapa en större ansvarskänsla för sitt
område, avlasta föräldrar under
sommarlovet, att unga ska känna att deras
arbete är viktigt och att de gör skillnad.
Sommarverksamheten bedrivs i samarbete
med bostadsbolag i området, SDN och
föreningar. Vi vill utveckla
sommarverksamheten under 2012 genom
att:
söka finansiering för att anställa och

premiera fler unga ledare
utveckla ledarskapsutbildningen
ungdomarna ges möjlighet att diskutera
förhållningssätt till droger och alkohol
fler ideella föreningsledare ges möjlighet
att delta
verka för fler arbetsplatser i närområdet
verka för ett långsiktigt och hållbart
samarbete med samarbetspartners
Allgenerationsprojekt
Vi deltar i Fritidsforums och Folkhälsoinstitutets projekt ”När möten betyder
något” tillsammans med två andra
föreningar, en i Örebro och en i Uppsala.
Tillsammans undersöker vi olika former för
att arbeta generationsövergripande och hur
det kan inverka positivt på unga och vuxnas
hälsa. Ofta är mötesplatser knutna till ålder,
t.ex. fritidsgårdar, men vi vill vara en
mötesplats för alla generationer. Det gör vi
genom samverkan med medlemsföreningar
och genom studiebesök. Vi vill utveckla det
generationsövergripande arbetet genom att:
arbeta uppsökande mot våra
medlemsföreningar för att efterfråga hur de
vill nyttja Aktivitetshuset eller andra
mötesplatser i området
söka finansiering till gemensamma
projekt
det gemensamma projektet ”Majorna
genom kameralinsen”, där unga och vuxna
dokumenterar stadsdelen med kamera, i
samarbete med Hyresgästföreningen Västra
Göteborg.
Drömfångarna
Vi fortsätter projektet Drömfångarna som
finansieras delvis av Västra Götalands
regionen. Drömfångarna är unga arrangörer
som lär sig genom learning-by-doing hur ett
arrangörskap fungerar, allt ifrån projektbudget, samverkanspartners och marknadsföring. Vår förhoppning är att det ska
ge ringar på vattnet och dels bredda kulturutbudet i stadsdelen, men även öka känslan
av att allt är möjligt. Vi arbetar under
devisen empowerment, dvs att gruppen tar
det stora ansvaret för alla arrangemang och
vi stöttar som bollplank, handledare och
kunskapsbank. Under 2012 kommer
drömfångarna att genomföra en förstudie

för att utveckla ett rabattkuponghäfte för
den lokala handeln i Majorna.
Rock a lot
Rock a lot är en förstudie som utvecklar
musikverksamhet riktad till Karl
Johansskolans elever.
Iter ungdomsanställningar
Majornas Samverkansförening samarbetar
med Göteborgs Stad Social
resursförvaltning/ Projekt Iter. Projekt Iters
syfte är att unga ska komma ut på
arbetsmarknaden eller börja studera, hitta
motivation och att få nya framtidsdrömmar.
Iterungdomarna åker på volontärtjänst i EU
där de får jobba i bland annat ideella
föreningar tillsammans med andra unga
från hela världen. När de kommer hem
stöttar Iter dem i deras vidare utveckling,
det kan handla om att söka till en utbildning
eller ett jobb. Det finns också möjlighet att få
6 månaders ungdomsanställning hos ideella
föreningar. MSF är en av de ideella
föreningarna.
Våra ungdomsanställningar är ett
välkommet tillskott till föreningslivet. Vi
försöker matcha ungdomens intressen och
kunskaper med medlemsföreningarnas
behov. Just nu arbetar våra
ungdomsanställda med data- och
mobilkurser för äldre på Frivilligcentralen
Chapman, med social fika och frågesport på
Sjömanskyrkan, med aktiviteter och röj hos
Enastående föräldrar samt städ- och
uteskötsel hos Hyresgästföreningen och
Azalea BK samt på Karl Johans torg och
Gröna vallen. Ungdomsanställningarna är
också med på läger och andra
tidsbegränsade aktiviteter samt får
genomgå utbildningar som de kan ha nytta
av i sitt arbete.
Unga Hållbara Entreprenörer (UHE)
Unga Hållbara Entreprenörer (UHE) syftar
till att stödja unga som inte är etablerade på
arbetsmarknaden genom att utveckla deras
entreprenöriella förmåga. UHE är ett projekt
för att stödja unga mellan 18 - 25 som vill
driva igenom sina idéer eller utveckla en
verksamhet. Det är ett DIY - projekt som
erbjuder utbildning, handledning och
nätverk. Kurser annordnas tillsammans med

olika etablerade aktörer såsom
Coompanion, Nätverkstan, KulturUngdom
och Nyföretagarcentrum. Deltagarna har
man möjlighet att boka kontinuerlig
handledning, gå på studiebesök, få bidrag till
exempelvis tryckkostnader, få tillgång till
kontakter samt viktigast av allt stöd att
bygga sina egna hållbara nätverk.
Verksamheten ska främja lokal samverkan
mellan aktörer, samordna resurser och
utveckla metoder för att arbeta med
målgruppen.
Staden vi vill ha
Staden vi vill ha är en gräsrotsprocess med
medborgardialog inför valet 2014, där målet
är att ta fram en medborgaragenda och en
medborgarbudget när det drar ihop sig till
valrörelse. En medborgaragenda är
medborgares samlade förslag.
Medborgarbudget är människors samlade
prioriteringar. Processen görs främst genom
workshops, seminarier och en
medborgarstämma. Stämman arrangeras
2013 där förslagen och prioriteringar
diskuteras av medborgare, nätverk och
föreningar om vilken stad man vill se.
Löpande under processen kommer det att
föras en dialog med politiker och
tjänstemän. Kopplat till verksamheterna
kommer det att arrangeras
kulturaktiviteter. Initiativet har tagits av
Idéverkstan Majorna, Hyresgästföreningen,
Omställning Göteborg, Nätverket Gemensam
Välfärd, Studiefrämjandet och genomförs i
samverkan med MSF.
Cross Over Music
Cross Over Music är ett socialt- och
musikaliskt integrationsprojekt för unga
musiker att utvecklas. Genom projektet
Cross Over Music vill vi att unga musiker
ska få en möjlighet att utvecklas genom att
göra genreöverskridande musik: hiphop
blandat med rock, pop, metal, brass, jazz,
visa och punk.
En grupp på 15 ungdomar deltar. De
representerar olika genres, olika
instrument, olika stadsdelar, olika
bakgrunder, olika sorters musikalisk
skolning men det för dem samman är
passionen för musiken. Under våren
kommer det vara en cross-over-ensemble,
under sommar kommer det vara spelningar

och hösten fylls med branschkunskap.
Gruppen kommer också få kunskap om hur
man fakturerar och startar företag och har
under hela projektets gång en personlig
coach. Projektet har en egen blogg,
crossovergbg.blogspot.com.
Rock-camp
Rock-camp är ett läger där skön musik
uppstår mellan Rock och popskolans
utövare. Ett samarbete mellan MKM, MSF,
NBV och Yyresgästföreningen. Lägret äger
rum 1-3 juni.
Majornaspelet
Majornaspelet är ett lokalt kulturprojekt
som söker förena det gamla och nya
Majorna i en gränsöverskridande
kulturupplevelse. Ett projekt initierat av
Hyresgästföreningen med MSF som
samarbetspartner
Sommarläger
Vi åker på två sommarläger tillsammans
med KFUM, finansierat till största del av
Wallenstam liksom förra året. Lägren ska
hållas på Gråbogården och vara så billiga
som möjligt för att alla barn, speciellt barn
till ensamstående som är vanligt i Majorna,
ska ha råd att följa med. Temat för
sommarens läger är mänskliga rättigheter.

