Majornas Samverkansforening
Verksamhetsberattelse 2011
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, lovaktiviteter,
arbetsmarknadsprojekt och mycket mera.
För att bedriva verksamhet söker vi medel av olika bidragsgivare och
samarbetspartners. Styrelsen har under året satsat mycket energi och tid på att försöka
etablera en långsiktig ekonomisk bärighet för föreningen.
Ledstjärna för Majornas Samverkansförening, allt sedan starten 2004, är ungas
delaktighet och möjlighet att påverka i frågor som rör dem. Vi är ett forum för ungdomar
och deras egna verksamhetsidéer.
Vi tar socialt ansvar över vår 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.
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Medlemmar
33 medlemsföreningar 31/12
Azalea BK
Bouleföreningen Kuling
Bryggan
Carl Johans församling
Enastående föräldrar
Föräldraföreningen Mot Narkotika, FMN
Göteborgs Fotbollsförening, GFF
Hyresgästföreningen Västra Göteborg
IOGT-NTO
Idéverkstan Majorna
Karins döttrar
KFUM Göteborg
KRIS
Majornas BK
Majornas Kultur och Musik

Masthuggs församling
Majornas IK
Majornas Missionsförsamling
Majornas Ungdomsklubb, MUK
Majornas Schacksällskap
Masthuggets BK
Nattvandrarna Majorna-Linné
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
NBV, Göteborg o Bohuslän
Röda Sten kulturförening
Sandarna BK
Sjömanskyrkan, Göteborg
Slottsskogskolonin
UNF
Unga KRIS
Vägen Ut kooperativen
Ösets BK

Styrelse
Ronny Bengtsson (ordförande)
My Welther (kassör)
Jan-Olof Snygg
Magdalena Herrnsdorf
Per Yngve Johansson
Kenneth Fahlström

Hans Zickerman
Malin Widehammar
Ersättare
Ammi Johansson
Anna Ramberg
Mette Dahlman

Valberedning & revisor
Tina Brodin, valberedning
Kim Weinehammar, valberedning
Katarina Glimstedt, revisor

Ansta llda
Julian Alsén
Daniel Andersson
Hans Asplund
Iman Azdufle
Mattias Bjurefjäll
Anna Bryntse
Axel Carlstrand
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Mesud Dedic
Agnes Gerinder
Julia Hansson
Nicklas Klavborn
Clara Kristianson
Pamela McCarthy
Alalu Prince Olumyiwa
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Elin Sahlsten
Tobias Sandström
Mia Sundkvist
Karl Sundström
Carolina Sallmén
Sebastian Welther
Hugo Welther

Praktikanter
Linus Corneliusson
Björn Halvorsen
Lars Hellström
Ahmed Ibrahim
Joseph McCann
Robin Olsson
Sebastian Plym
Mikael Ström

Verksamhet
MSF engagerar och stöttar medlemsföreningarna. Vi utvecklar i samverkan nya
verksamheter och föreningar. Aktivitetshuset är navet för många olika verksamheter.
Aktivitetshuset
Aktivitetshuset, intill Karl Johans torg, är
mötesplats och centrum för föreningens
verksamheter. MSF hyr lokalerna, 269
kvadratmeter, av kommunens
Lokalförvaltning.
Rast och eftermiddagsverksamhet
Under vårterminen har det varit öppet varje
vardag mellan kl. 11-17. I huvudsak har
verksamheten bedrivits med hjälp av
deltagare i arbetsmarknadsprojektet
Navigator. Förstärkning har vi fått av en
praktikant på barn- och fritidsprogrammet
vid Studium. Aktiviteterna kortspel,
brädspel, fotboll, basket, quiz, pyssel, film
m.m. Ungdomarna som besökt
verksamheten är mellan 10-15 år. Efter
klockan 15 stiger åldern till 20-21 år.
Under höstterminen ändrades tiderna till kl.
11-13. Vid terminsstart började vi föra
statistik över antalet besökare. I snitt
besöktes verksamheten av 20 unga dagligen
varav 8 är tjejer. Framför allt är det elever
från femte klass som deltar i aktiviteterna
men även ungdomar från fyran upp till nian
är representerade. Tidigare år har vi med
ekonomiskt stöd från Karl Johan skolan
kunnat bedriva rastverksamhet.

MSF Verksamhetsberättelse 2011

Under 20011 har skolan inte lämnat
ekonomiskt stöd.
Möjliggörare: Social resursnämnd

Majornadagen
Sjunde året i följd arrangerade MSF
Majornadagen, som ägde rum lördag 17
september, med syftet att visa upp
föreningslivets bredd och att skapa
gemenskap, glädje och stolthet för sin
stadsdel. Vi kunde glädjas åt ett torg fyllt av
människor och aktiviteter. Ungdomar från
rockskolan och hiphopstudion fick möjlighet
att uppträda på den mobila scenen.
Medverkande föreningar och
verksamheter
Enastående föräldrar, Kultur & Fritid MajornaLinne, Myrorna, Djurens Rätt, Göteborgs
Bilkooperativ, Göteborgs Karate Kai, KRIS,
Kommunistiska partiet Majorna, Vägen ut, Karins
Döttrar, Anhörigföreningen till alkohol och
drogberoende, Familjebostäder, Röda Sten
konsthall/restaurang, Hyresgästföreningen Västra
Göteborg, Azalea BK, Majornas Ungdomsklubb,
Carl Johans Församling, Masthuggs församling,
Matteuskyrkan, Frälsningsarmén, Majornas
bibliotek, Ironman kickboxning, KFUM – unga
smyckar stan, KFUM – trampolin, Idrotts- och
föreningsförvaltningen, Majornas Idéverkstad,
Schacksällskapet Manhem, Vänsterpartiet Majorna,
Göteborgs scoutkår, Frivilligcentralen Chapman,
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Mentor, Individuell människohjälp, Barn i
väntan/barn i start, Nykterhetsrörelsens
bildningsverksamhet (NBV), Gratisbutiken,
Biodling i Kungsladugård, Majornas bi-kooperativ,
Ungdomsbussen – stadsmissionen,
Räddningstjänsten, GFF, Majornas historiska
studiecirkel, Masthuggets Bollklubb, Emelie
Högström, Clownen Struttus, Ungdomens
Nykterhetsförbund (UNF), Very Special Art
Göteborg leker, Klass 8a Karl Johan skolan, Aktiv i
Majorna, Miljöpartiet Majorna-Linné, Enas lilla sy
Tony Helper, NTF Väst, LIME – Göteborgs
räddningsmission, Sinnet, Panik & Rebell sport,
Palles Gatukök, Socialdemokraterna Majorna-Linné
Myrorna, Restaurang bryggan, Kafé Galatea
Möjliggörare: Hyresgästföreningen Västra
Göteborg, SDF Majorna-Linné, NBVs och MSFs
medlemsföreningar, Snabb slant Kultur Ungdom,
Idrotts- och föreningsförvaltningen.
Med stöd av Swedbank, Silanders Grafiska,
Familjebostäder, Bostadsbolaget, Lönns truckar,
ICA Supermarket Majorna och Speldags –
Kulturförvaltningen.

Sommarpraktik för unga
För åttonde året anordnades sommarverksamhet för stadsdelens unga i årskurs
åtta. I år deltog 31 ungdomar. Inbjudan går
ut till skolor i Majorna med omnejd, via
sociala medier, via bidragsgivare
exempelvis i trapphusen hos bostadsbolag.
Ungdomarna söker själva plats med ett
personligt brev. Cirka 20 % av platserna är
reserverade för ungdomar som kuratorerna
på Karl Johan skolan och Sanna skolan anser
vara i särskilt behov av sommaraktivitet.
Syftet är att ungdomarna genom praktiskt
arbete får känsla av delaktighet och
ansvarstagande över sitt närområde. En av
dagarna viks till värderingsövningar. I år låg
fokus på normer och fördomar då detta
upplevdes vara mest aktuellt och
nödvändiga att ta upp till diskussion.
Förutom gårdsskötsel och
renoveringsarbeten m.m. håller
ungdomarna kurser i mobilanvändning för
pensionärer i samarbete med Frivilligcentralen Chapman. Förutom arbets- och
kursuppgifter även kanotpaddling med
övernattning i Vättlefjäll. I år hade vi

MSF Verksamhetsberättelse 2011

möjlighet att anställa tre ungdomsledare,
liksom övriga ledare från projektet
Navigator, medverkade de i handledning
och utvärdering.
Möjliggörare: Hyresgästföreningen, Poseidon,
Wallenstam, Familjebostäder, Robert Dicksonska
stiftelsen, Bostadsbolaget, Kjellfeldt, SDF MajornaLinné, Majornas Ungdomsgrupp och Carl Johans
församling.

Föreningsverksamhet på Aktivitetshuset
Utöver de verksamheter som MSF i egen
regi arrangerar så har även medlemsföreningarna verksamhet här.
Enastående föräldrar har ordnat fester,
möten, loppmarknad och föräldragrupper.
Azalea BK har haft styrelse och
planeringsmöten, föräldra- och lagträffar,
utbildningar samt fotbollsutbyten.
Hyresgästföreningen Västra Göteborg har
arrangerat möten för Ekologisk Stadsdel
Majorna, bedrivit Rockskola , fotokurser
samt haft årsmöte.
UNF har haft musikspelningar.
NBV bedriver studiecirkelverksamhet i
replokalen med 13 band för åldrarna 12-20
år. Musikkurser; rockensemble, gitarr, samt
trummor. Studiecirkel i studioteknik och
hiphop. NBV har också arrangerat
kulturworkshops samt Say it Live och
Tjejlov i samarbete med MSF.
KFUM Göteborg har anordnat teaterkurser.
Majornas historiska studiecirkel har
anordnat studiecirkelträffar.
Ludi-on-line har arrangerat dataspelsträffar.
Majornas Schacksällskap har haft öppna
schackturneringar.
Frivilligcentralen Chapman har haft läxhjälp.
Lovaktiviteter
Barn och unga erbjuds lovaktiviteter i
samarbete med medlemsföreningar och
andra aktörer. Navigator Majorna har under
höst- och jullov bland anordnat pyssel,
bakning, ljustillverkning, brädspel och

4

frågesport. KFUM har under höstlovet haft
kostnadsfria prova-på-grupper i teater.
Möjliggörare: SDN Majorna, NBV, MUK, KFUM,
Hyresgästföreningen.

Tjejlov
Även 2012, under en sommarlovsvecka,
samlade vi 11 musikglada tjejer mellan 12
och 14 år. Med hjälp av sångpedagog,
trumlärare, gitarrlärare och musikpedagoger fick deltagarna bilda band,
utvecklas med instrumenten och sedan
avsluta veckan med konsert för nära och
kära. Ett samarbete med NBV.
Möjliggörare: NBV, MSF, Hyresgästföreningen,
Snabbslant, SDN Majorna/Linné.

NBV:s Hiphopkollektiv
NBV ansvarar för hiphopstudion i
Aktivitetshuset. Verksamheten har bedrivits
i studiecirkelform och engagerat 50-talet
ungdomar eller fler från hela Göteborg. NBV
har haft en heltidsanställd handledare på
plats. Syftet har varit att med verksamhet
som tilltalar nå ungdomar som vanligtvis
inte söker sig till nykterhetsorganisationer.
Alkohol- och droganvändningen bland
ungdomar i Majorna är högst bland alla
stadsdelar i Göteborg. Deltagarna skapar
målformuleringar för sin verksamhet som
sedan följs upp kontinuerligt och återblickar
görs för att synliggöra framstegen.
DreamTeam (Drömfångarna)
Syftet är att stötta unga i Majorna som vill
växa som arrangör men inte riktigt vet hur.
Projektet är att se som ett lärande projekt
kring utveckling av ett kommersiellt liksom
ideellt entreprenörskap där ungdomarna
själva planerar, finansierar, genomför och
reflekterar över insatsen. En mängd olika
aktiviteter har genomförts för att pröva
vägar, skapa kontaknätverk och lära sig
arrangörskap på flera olika sätt- och se om
och hur det kan bära sig. Gruppen består av
fem killar, 21-24 år.
Här ett urval aktiviteter 2011:
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 Musikcafé
Under våren anordnades två musikcaféer på
Majornas Aktivitetshus. Inträdet, tio kronor,
har gått till banden som spelade. Med caféet
vill vi vara ett drogfritt alternativ till
klubbscenen i Göteborg, en plats där alla
oavsett ålder eller annan grupptillhörighet
är välkommen. På tillställningarna har ett
30-tal besökare kommit och två band
uppträtt per kväll.


Skivinspelning, releasefest

Tillsammans med Rockskolan gjordes en
skivinspelning där banden fick möjlighet att
spela in en egen låt på samlingsskiva med ny
musik från Göteborgsregionen. Bakgrunden
var att vi ville aktivera ungdomarna i
regionen till att göra något kreativt och
skapa nya kontakter banden emellan.
Projektet avslutades med en releasefest där
man uppträdde live för vänner och familj.
Skivan trycktes i 200 exemplar och finns till
försäljning på Majornas Aktivitetshus.


Azaleadagen

Azalea BK ordnar varje år en dag i vårens
tecken med fotbollscuper, musik och
happenings. Vi ansvarade för Musikscenen boka scen, ljud-, ljusteknik samt artister.
Genom nätverk som byggts upp lyckades vi
lösa scenen på ett smidigt sätt. Då budgeten
var låg bokades främst lokala yngre artister
bl.a. band från kommunala musikskolan
Mammut och Rockskolan på Majornas
Aktivitetshus.


Majornas Kultur & Musik

Föreningen Majornas Kultur & Musik
bildades. Det breddar möjligheterna att söka
bidrag och att gruppen själva tar ansvar
över verksamheten.


Musikfestival ”PRISMA”

En endags musikfestival planerades vid
Röda Sten i Majorna men genomfördes inte.
Syftet var att lyfta fram mångkulturen och
tydligt ta ståndpunkt mot rasism. Tanken
var att festivalen skulle vara gratis för att
markera att alla var välkomna. Artister av
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olika bakgrund och genre skulle uppträda
och visa på den kulturella mångfalden.
Planeringen var tidskrävande och festivalen
skulle ha genomförts 9 juli. Det blev inte av
trots lyckat resultat med att få ihop en
budget på 100 000 kronor, boka artister,
skaffa tillstånd, boka scen mm. I slutskedet
hade arbetet dragit ut på tiden. Utbudet av
”vanliga musikfestivaler” är stort vid den
här tiden och andra aktörer dök upp. Istället
planerades ett liknande arrangemang på
Musikens Hus i oktober där det praktiska
jobbet med scen, teknik, säkerhet blir
mycket enklare. I samband med detta arbete
ändrades projektnamnet till DreamTeam.


Projektledarkurser

Gruppen deltog i två projektledarutbildningar. Många tankar från
utbildningen har praktiskt testat med nya
idéer som genomförs.


Cross Town Traffic

En ny ansökan gjordes om ett musikaliskt
crossoverprojekt. Bakgrunden är den
vardagsrasism som finns på skolgårdar,
fritidsgårdar och andra mötesplatser som
ungdomar befinner sig på. Tanken är att
olika intressegrupper träffas under samma
tak och på scenen finns olika musikaliska
akter. Minifestivalen skulle vara gratis då
framförallt hiphopare inte kommer till
konserter som kostar pengar. Dream Team
fick ihop en budget på ca 60 000,
sponsorpengar av Volvo och Azalea BK,
stimulansbidrag från SDF Majorna/Linné
och bidrag från SnabbSlant Kultur &
ungdom. Musikens hus 20 oktober med ett
antal artister som Silversystrar, Ram Di
Dam, Medina, Naimatrain och andra lokala
band. Kvällen blev en succé. Drygt 350
besökare i olika åldrar, kön och
intressegrupper kom för att delta.


Majornahäftet

Tanken är ett lokalt kulturellt kretslopp.
Majbor köper häftet och får del av lokala
rabatter och förmåner allt från krogar till
lokala affärer och föreningsliv. Detta för att
skapa en grundekonomi för arrangemang
för unga av unga i Majorna. Sedan i
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november arbetas med att skriva projekt, ta
fram marknadsundersökning, affärsidé
vilket fortsätter även under 2012.
Möjliggörare: Västra Götalandsregionen.
Projekt Navigator
Unga vuxna har erbjudits praktik,
arbetsträning, förstärkt arbetsträning,
personligt biträde, RESA (rehabilitering,
sysselsättning och arbete för personer med
nedsatt arbetsförmåga pga. psykisk
funktionsnedsättning), vi har även erbjudit
trygghetsanställning och utvecklingsanställning med lönebidrag.
Praktik- och övningsarenor är framförallt
Karl Johans torg och Majvallen. Skötselavtal
är tecknat med Idrotts- och Föreningsförvaltningen för Karl Johans torg och Gröna
Vallen. Grundläggande uppgifter för
Navigator har under året varit parkskötsel,
lokalvård, flyttuppdrag, rastverksamhet,
barn och ungdomsverksamhet,
Majornadagen, lovverksamhet, layout och
affischerings-uppdrag. Målet är att
deltagarna skall bli självständiga och öka sin
kompetens för att kanske gå till annat
arbete eller studier.
Ett av projektmålen, för det 3-åriga
projektet som avslutades i år, var att starta
ett socialt företaget/ekonomisk förening.
Det har inte genomförts då det inte gått att
få ekonomi eller intresse för detta.
Med stöd av Allmänna Arvsfonden.

 Studiebesök
Inom ramen för projektet deltog två ledare
på en konferens i Helsingfors med ämnet
”Ungas vägar in på arbetsmarknaden”.
Konferensen anordnades av Fritidsforum
och dess finska motsvarighet - Settlementti.
Vi höll en kort presentation av MSF:s
arbetsmarknads-insatser, Navigator,
Sommarpraktiken, Ungdomsledare och
workshop kring socialt företagande.
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 Delprojekt: Kafé Galatea
Kaféet har drivits inom ramen för Navigator.
Syftet har varit att starta ett socialt företag
och skapa jobb för unga. Vi har gått
utbildningar i livsmedelshygien, barista,
jobbsökarkurser och gjort studiebesök på
kaféverksamheter för att få inspiration. I
januari anställdes en handledare med
mångårig erfarenhet av att driva eget inom
restaurangbranschen. Kafé Galatea startade
satsningen med att varje morgon sälja
morgonfika mellan klockan 07 och 09
utanför Aktivitetshuset till förbipasserande.
Det testades i en månad. Med ny handledare
fick vi kapacitet att hantera större
beställningar och har levererat 50-60
cateringleveranser. Även försäljning vid
olika arrangemang som Megaloppis,
Majornadagen, Gröna Vallens dag och
Julmarknaden på Mariaplan.
Stadsdelsdagarna har fungerat som en
praktikarena där vi sålt våfflor, korv,
matpajer, varma och kalla drycker med
mera. Vi har även drivit kafé vid konserter
på uppdrag av andra föreningar.
Under sommaren har vi försökt med
uteservering. Detta fungerar inte då Karl
Johans torg är folktomt på somrarna.
Under året har vi tagit emot nio ungdomar,
20-24 år, i kaféet. Två tjejer och sju killar.
Kaféets verksamhet har bedrivits under 1,5
år. Ekonomin blev inte tillräckligt stark för
att kunna starta företag. Vi klarar att
finansiera lön till ungdomarna, men inte en
handledarlön om 450 000 kr per år. Därför
beslutade Majornas Samverkansförening att
inte gå vidare med gemenskapsföretag.
Handledarna erbjöds att starta eget socialt
företag utifrån projektet men avböjde detta.
Under hösten fokuserades på att få till en
annan fortsättning av kaféets verksamhet.
Vi har varit i kontakt med Arvsfonden,
Social Resursförvaltning/avd. Social
Ekonomi, Coompanion samt SDF MajornaLinnés arbetsmarknadsenhet. SDF MajornaLinné visade intresse och utlovat att följa
upp inledande möte, men har därefter inte
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svarat på e-post eller telefon trots flera
påstötningar. Vi beslutade därför i
november att lägga ner verksamheten.
Megaloppis
Sista söndagen i maj var det dags för tredje
upplagan av Megaloppis. En gigantisk
loppmarknad som sträcker sig över hela
Majorna/Kungsladugård och Sandarna.
Sammankallande- och samordning
ansvarade MSF för. Det blev rekord i både
besökare, antalet loppisbord och insamlade
kläder/saker till återvinning eller vidare
försäljning.
Möjliggörare: Ekologisk Stadsdel Majorna,
Familjebostäder, Renova, Allfrakt, Myrorna och
Wallenstam.

Gröna Vallen
Gröna Vallens dag arrangerades lördag 15
oktober i strålande höstväder. Syftet är att
boende i Kungsladugård ska få möjlighet att
träffas, bjudas på olika intryck och få
information om området. Kulmus orkester
invigde det bjöds också på hiphop, singersongwriter, irländsk folkmusik och pop från
musikverksamheten i Aktivitetshuset.
Under dagen kunde man gå poängpromenad, göra egna pins, handla våfflor av
Kafé Galatea, bevittna Öset BK:s avtäckning
av en tavla föreställande Gunnar Gren, delta
i juniorturnering i fotboll, köra el-bil med
Familjebostäders bovärdar, prova
fiskelyckan i fiskedamm, äta korv, kolla på
Hyresgästföreningens fotoutställning ”En
plats i Majorna jag vill förändra”, få
information om miljöprojekt och väldigt
mycket mera.
Möjliggörare Majornas Samverkansförening,
Hyresgästföreningen Västra Göteborg, Ösets
Bollklubb, Familjebostäder och NBV.

Julfest på Mariaplan
Familjebostäder, Hyresgästföreningen,
Ekologisk Stadsdel Majorna och företagare
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runt Mariaplan bjöd in till julfest 8
december. Vi ansvarade för marknadsföring
och samordning. Café Galatea grillade korv
och sålde lussekatter, Majornas Ungdomsklubb sålde egentryckta tygväskor och
butikerna runt torget höll kvällsöppet.
Rockskolan
Sedan 5 år driver Hyresgästföreningen
Västra Göteborg i samarbete med MSF och
NBV ”Rockskola” på Aktivitetshuset. Tanken
har varit att skapa ett alternativ till den
kommunala musikskolan och kommersiell
verksamhet. Med unga lokala ledare som
fungerar som förebilder för de yngre
deltagarna. Under hösten övertog NBV
Rockskolan som avslutades i december för
att bereda väg för NBVs Popskola 2012.
Fotbollslek för yngre tjejer
Under 2011 har vi varit på åtta skolor i
Majorna och Linné och erbjudit tjejer i
årskurs F-3 att pröva på fotboll under
lekfulla former. De har fått chansen att
upptäcka bollen som ett naturligt
lekredskap. Vi vill därigenom ge tjejerna en
chans att våga vara med i fritidens
spontanidrott och på skolgårdens bolllekar.
Vi erbjuder fotboll på fritid vid ett tillfälle
i veckan på varje skola, för alla flickor
som vill vara med. 25 ungdomsledare
möter över 250 tjejer varje vecka. Vi har
också jul- och våravslutningar med fika
och diplomutdelning.
Under skolturneringarna ”Majcupen” för
majtjejer och ”Linnéacupen” för
linnétjejer deltog över 500 tjejer och 42
lag på Karl Johans torgs konstgräsplan.
28 ungdomsledare och funktionärer från
Azalea och Aktivitetshuset deltar vid
dessa två tillfällen i maj månad. Efter
matcher och lunch är det prisutdelning
med klasspokaler och med medaljer till
alla tjejer. Vi ser framemot och hoppas
kunna genomföra dessa cuper i år också –
för sjätte året i rad!
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Möjliggörare: IOFF, Göteborgs Fotbollsförbund,
SDF Majorna, SDF Linnéstaden, Azalea BK och
Dunross & Co i samarbete med
Hyresgästföreningen Västra Göteborg.

Majornas Ungdomsklubb (MUK)
MUK är ungdomsföreningen med unga och
för unga. Tillsammans hjälps vi åt att söka
pengar och arrangera evenemang.
Under 2011 har MUK haft en mängd olika
aktiviteter, hjälpt till vid arrangemang och
arrangerat work-shops. Året startade med
ett veckolångt LAN tillsammans med
föreningen Ludi Online. För andra året
seglade vi med skonaren Ingo. Under en
eftermiddag/kväll gav vi oss ut i skärgården
tillsammans med ett gäng tjejer som fick
klättra i master, hissa segel och träffa andra
ungdomar från Göteborg. MUK deltog i de
historiska föreläsningskvällarna och sålde
tygväskor som de själva tryckt. Tillsammans
med KFUM startades teatergrupp under
vårterminen som repeterade en gång i
veckan för att sedan spela gatuteater under
vårens stadsvandringar arrangerade av
MSF. Under sommaren åkte vi på
teaterläger, tillsammans med KFUM, till
Ammenäs. Fem dagar fullt av improvisationer, kurs i att göra masker, disco, bad
och mycket mera.
Majornadagen var MUK på plats med eget
tält och med olika aktiviteter. Street art
work-shop var igång under hela dagen, det
fanns ett graffitiplank och en professionell
graffare var med som inspiratör,
pinmaskinen var framme och likaså pennor
och papper för de pyssliga. Dessutom var
ungdomar funktionärer och hjälpte till med
att svara på frågor, städa, rodda vid scenen,
informera i MSF-tältet m.m. Höstlovet hade
vi tillsammans med KFUM teater och även
workshop i screentryck, allt från skiss till
färdigt tryck.
När möten betyder något
2010-2011 har MSF varit delaktiga i ett
generationsövergripande projekt
tillsammans med Fyrisgården i Uppsala och
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föreningen Trädet i Örebro. Målsättningen
är att hitta metoder för att senarelägga
ungas drogdebut med hjälp av positiva
relationer till vuxna på våra mötesplatser.
Under året genomförde vi historiska kvällar
om stadsdelen Majorna och på det sättet
lockades en äldre publik till Aktivitetshuset.
Varje kväll serverade Kafé Galatea soppa
och smörgåsar. Majornas historiska studiecirkel höll i föreläsningar om stadsdelens
olika tidsepoker, som avslutades med lokala
musiker. Ola Henricsson och Lasse
Söderström sjöng medeltida ballader, ”More
than a pair” som bjudit på jazz, och
”Visgruppen KAL” som bjudit på gamla
sjömanssånger. Majornas Ungdomsklubb
har sålt egentryckta tygväskor med
Majornamotiv. Efter de tre föreläsningskvällarna följde tre dramatiserade
stadsvandringar också i regi av Majornas
historiska studiecirkel. KFUM:s teatergrupp
”Den ljusnande framtid är vår” bjöd på
scener från förr. Vi har gjort studiebesök på
Fyrisgården i Uppsala och har tagit emot
studiebesök från de andra projektgårdarna.

Stipendium Eldsjäl
För andra året delade MSF ut Eldsjälstipendiet till niondeklassare. I år uppmärksammades tre unga killar som visat stort
engagemang samt förebilder och ledare i
ungdomsverksamheten.
Stipendiet utdelades till Mike Johansson, för
att han alltid har en positiv inställning, ställt
upp som funktionär, deltagit i både MUK och
hiphopstudion och andra verksamheter.
Den andra stipendiaten Nils Cederqvist som
även han sprider positiv stämning var han
än befinner sig. Nils har deltagit i många
aktiviteter och är en bra förebild. Tredje
stipendiaten Joseph McCann har deltagit
som ungdomsledare i hiphopstudion och är
vänlig och positiv. Alla tre har visat stort
engagemang för sin stadsdels utveckling.
Genom stipendiet vill vi uppmärksamma
dem som positiva förebilder.

 Studieresa
Två ledare från MSF deltog på studieresa till
Köpenhamn och Berlin, anordnat av
Fritidsforum. Deltagare från fritidsverksamheter i hela Sverige deltog. Vi besökte
flera allgenerationsverksamheter bland
annat ”UFA-fabrik” i Berlin och en stor
statlig satsning för att hitta bra lösningar
med gamla som inte har någon som tar hand
om dem, då familjeband upplösts genom
flyttmönster. Man vill genom att stötta
mötesplatser över generationsgränser
möjliggöra att nya band knyts mellan
gammal och ung.

Konferenser och utbildning
Vi har deltagit i utbildning om
empowerment och ungas egenorganisering
anordnat av Fritidsforum.
Vi var värd för Fritidsforums kulturnätverksträff 10 november på temat ”fler
tjejer på scenen”.

Studiebesök
För att informera och entusiasmera till
liknande samverkan och verksamheter tar
vi varje år emot studiebesök.

Julfest
Den traditionella julfesten för anställda,
förtroendevalda och medlemmar ägde rum
11 december på Aktivitetshuset. MSF:s
ordförande höll parentation över Curt Lind.
Ett ljus tändes till minne och akten avslutades med en tyst minut.

Möjliggörare Fritidsforum och Socialstyrelsen.
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Ekonomi
MSF s ekonomiska existens bygger främst på projektmedel samt kommunala bidrag från SDN
Majorna och Social resursnämnd.
2011 hade vi en omsättning på närmare 4 470 000 kr där projekt Navigator var vår största
satsning. Vi skapade ett stort antal arbetstillfällen för drygt 70 ungdomar utöver våra 11 projekt
och verksamhetsledare.
Som projektorganiserad förening är ekonomin ibland svår att överblicka då vi inte alltid känner
till vilka projektmedel som kommer att beviljas och bidragens storlek – det ställer krav på stor
flexibilitet inom organisationen – vilket är olyckligt då vi ofta arbetar med utsatta målgrupper
som är känsliga för förändringar.
Den största fasta utgiften är 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 –
med att vi hyr en kommunal byggnad – får kommunala medel för att betala hyran, för att kunna
bedriva verksamhet. Vi har under året haft möten med SDN Majornas ordförande Nicklas
Sjöström, Social Resursnämndens ordförande Dario Espiga samt andra politiker och olika
tjänstemän. I slutet av året fick vi besked om att Social Resursnämnd beställer utförartjänster av
MSF, projekt Iter, och därmed också betalar hyran för 2012.
MSF:s ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar förändrades också med
sammanslagningen av SDN Majorna och Linné samt öppnande av Ungdomens hus och
fritidsgård i gamla Stenhuset, två kvarter från Aktivitetshuset.

Göteborg 15 mars 2012
Styrelsen Majornas Samverkansförening
Ronny Bengtsson
Kenneth Fahlström
Magdalena Herrnsdorf
Ammi Johansson
Per Yngve Johansson
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Anna Ramberg
Jan-Olof Snygg
Hans Zickerman
My Welther
Malin Widehammar
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