
 

 

Verksamhetsberättelse för IM Umeå lokalförening 2021 

Styrelsen har under året bestått av fem ledamöter och en adjungerad ledamot. Styrelsen har 

sammanträtt sammanlagt nio gånger. Dessutom har styrelsen haft ett arbetsmöte för uppstart av 

årets verksamhet, och sex arbetsmöten har hållits där nya volontärer bjudits in. Syftet med 

arbetsmötena har varit att planera olika aktiviteter och events.  

24-25:e april deltog lokalföreningen med fyra ledamöter i det nationella årsmötet. Bland annat 

bidrog IM Umeå med en motion där det föreslogs att möjligheten för IM´s medlemmar att få 

information digitalt borde öka. Under mötet deltog ledamöterna aktivt även avseende 

ändringsförslag av andra motioner.  

IM Umeå har sedan kansliet och Fair Trade butiken lades ner pausat den verksamhet som tidigare 

bedrivits för nyanlända. Med förhoppningen att kunna starta upp ny verksamhet under hösten 2021, 

eller senast tidigt 2022, annonserades efter nya volontärer via Volontärbyrån. Denna annons, och 

senare kontakter med medlemmar har resulterat i att lokalföreningen nu har fyra volontärer. Långt 

gångna planer för en ny verksamhet med arbetsnamnet Mötesrum är genomförda, och så snart 

pandemiläget så tillåter kommer denna att startas upp. Verksamheten syftar till att erbjuda 

behovsanpassat stöd till nyanlända, med fokus på kvinnor och unga.  

Deltagande och arrangemang av event mm: 

• 22/8 deltog IM Umeå i en manifestation för Afghanistan som arrangerades av Ariana och Vän 

i Umeå. Eventet var mycket välbesökt. 

• 11/9 deltog IM Umeå i uppstarten av IM´s nationella demokratikampanj. Förutom att 

diskutera det viktiga ämnet demokrati värvades nya medlemmar och fler blev 

uppmärksammade på IM Umeås existens.  

• 30/11 arrangerade IM Umeå tillsammans med Vän i Umeå Hela Umeå lyser, som en del av 

kampanjen Hela Sverige lyser. Trots att eventet tilldrog sig på årets förmodligen kallaste dag 

drog det en tapper skara och bjöd på både tänkvärda ord och musik.  

• 17-18/12 deltog IM Umeå i Avions julmarknad, med försäljning av gåvokort och tygkassar. 

Försäljningen var en aning sparsam, men deltagandet resulterade i fler medlemmar och ökad 

kunskap om IM.  

Påverkan och informationsspridning: 

• I samband med demokratikampanjen publicerades en debattartikel på ämnet Demokrati i 

Umeås två främsta lokaltidningar, Västerbottenskuriren (VK) och Västerbottens Folkblad (VF) 

och lokalföreningens ordförande blev intervjuad i Västerbottenskuriren. 

• Under kampanjen Hela Sverige lyser publicerades ytterligare en debattartikel på ämnet 

medmänsklighet i VK och VF.  

• Lokalföreningens Facebooksida har aktiverats under andra halvan av året och har nu 724 

följare. Inläggen har över tid nått fler och fler följare. Även ett instagramkonto har skapats 

men aktiviteten har än så länge varit låg.  



• Under året har medlemsantalet ökat från 332 medlemmar till 407 

Samverkan 

• IM Umeå har under året intensifierat samverkan med Vän i Umeå. Bland annat har 

lokalföreningen medverkat i Vän i Umeås arrangemang Umegration, och deltagit i 

verksamheten Ofrivillig ensamhet, som syftar till att belysa och diskutera åtgärd1er för att 

minska den ökande ensamhet som i dag tyvärr återfinns i många åldersgrupper.  

• Under hösten bildades på initiativ av två privatpersoner Aktion i Umeå för Afghanistan. 

Gruppen stöds av många ideella organisationer, men har hittills inte riktigt funnit former och 

fokus för sitt arbete. IM Umeå stöttar och försöker bidra med inspel till fortsatt arbete. 
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Balansräkning 2021: 

 

2021 IM Umeå Ekonomi  Verifikation nr   

        

210101 Ingående saldo   33180,36 

210120 Pris banktjänster   -900 

211030 Demokratievent 1 -613 

211215 Julmarknad Avion 2 -1500 

211226 Paviljong o Polistillstånd 3 -1639 

211226 Digital-Puck o Lyktor  4 -2592,2 

211231 Utgående saldo   25936,16 

 

 

 

 

  


