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Verksamhetsberättelse 2022  IM Lokalföreningen Jönköping 
 
 
Styrelsen Lokalföreningen Jönköping 
 
Vid lokalföreningens årsmöte i februari 2022 fanns det inte något förslag på ny 
styrelse. Därför förlängdes den sittande styrelsens uppdrag till maj för att ge mer tid 
för att hitta en lösning. Eftersom det visade sig svårt att hitta nya medlemmar till 
styrelsen stod vi inför två alternativ: ingen styrelse = ingen lokalförening eller att 
skapa en större styrelse med volontärer för att kunna fördela arbetet på fler och 
därmed kunna fortsätta att driva lokalföreningen. Vi valde det sistnämnda alternativet 
med förhoppningen om att kunna värva fler volontärer/medlemmar under kommande 
år. Den nya styrelsen började sitt arbete den 24 maj efter ett extra årsmöte. 
 
Idag består styrelsen av  fyra aktiva volontärer samt kassör och ordförande, de 
sistnämnda är kvar från den avgående styrelsen. Styrelsearbetet har fungerat väl 
med stort engagemang för vår lokala verksamhet, både språkkafé och Träffpunkt 
Smeden. Vi har haft elva styrelsemöten under året. 
 
I styrelsegruppen finns ledamöter med stor erfarenhet av IMs arbete både lokalt och 
nationellt, men också de som inte varit med så länge i verksamheten. På det viset 
kompletterar vi varandra väl och samarbetet fungerar bra. Vi är också väl insatta i 
vad som händer i arbetet med språkkafé och medborgarservice, eftersom vi i allra 
högsta grad deltar i det arbetet.  
Det svåra är att räcka till för både styrelsearbete och planering /genomförande av  
språkkafé och medborgarservice.  
Vi har ännu inte lyckats hitta personer till en valberedning inför nästa årsmöte. 
 
Under året har vi försökt hitta vägar för att synliggöra vår verksamhet och för 
ständiga diskussioner om hur vi ska gå till väga.  
Vi har deltagit när programmet för Globala studier hade en informationsdag på 
Jönköping University.         
I samband med Musikhjälpen ordnades Spelhjälpen lokalt i Jönköping där vi också 
var med och informerade om IM och vår verksamhet. Vi har också spridit information 
med hjälp av affischer samt varit mer aktiva på IM:s facebooksida. Vi har också 
uppdaterat vår information på IM:s hemsida. 
Det är genom att synas i samhället som vi kan få intresserade till verksamheten, 
både deltagare i språkkafé och volontärer. VI upplever att de som deltar i språkkafé 
kommer oftast genom att andra har berättat om verksamheten. En del har sett våra 
affischer. De nya volontärer som kommit med har sökt information via IM:s hemsida. 
Under året har vi varit åtta verksamma volontärer. 
 
Vi har också deltagit i erfarenhetsutbyten med andra lokalföreningar. Dels under två 
dagar där deltagarna möttes fysiskt i Göteborg, dels digitalt utbyte angående Rådrum 
som lokalföreningen i Falkenberg höll i. 
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Träffpunkt Smeden har etablerats och har nu en styrgrupp med representanter från 
HFF, Jönköpings kommun och IM samt en projektledare. IM har två representanter i 
styrgruppen varav en är ledamot i lokalföreningens styrelse. Tillsammans har vi haft 
en föreläsningsserie där socialtjänsten har presenterat sig och sina olika 
verksamheter. Dessa föreläsningar har hållits i samband med språkkaféet.  
Under våren prövade vi att finnas tillgängliga ytterligare en dag i veckan på 
Träffpunkt Smeden. Vid detta tillfälle ville vi finnas till hands med medborgarservice, 
dvs hjälp och stöttning i olika praktiska situationer. Tyvärr fick vi inte många 
besökare, därför återgick vi till att endast fortsätta med språkkaféet. De som behöver 
kan få hjälp i form av medborgarservice där i stället. 
 
Gruppverksamheten i Jönköping drivs under andra former numera på grund av 
förändrade förutsättningar.  
 
Vi har inte nått målet med att förbättra våra kontakter med medlemmar, framför allt 
inte med dem som bor utanför tätorten Jönköping/Huskvarna. Det på grund av att vi 
har varit ett begränsat antal volontärer/styrelsemedlemmar. 
 
Samarbeten kring verksamheten och projekt: 
 
Aktivitetshuset Smeden 
Huskvarna Forbollsförening, HFF 
Jönköpings kommun 
Kommunala nätverket för flyktingstöd och integration 
 
 
Lokalföreningens verksamheter 
 

1. Språkkafé, Smedbyn 
 

Under året har vi haft öppet sammanlagt 31 torsdagar, fördelat under vår och höst. 
Antalet deltagare har varierat, men totalt har runt 50 personer deltagit. Några är 
återkommande medan andra deltar kortare tid. Vi upplever att anledningen till att 
någon slutar komma oftast är att personen fått jobb och/eller inte har behov av 
språkkaféet.  
Vi har också erbjudit medborgarservice och haft föreläsningar med socialtjänsten, 
aktiviteter som är i linje med IMs och Träffpunkt Smedens ambitioner att vara en 
mötesplats för människor i område Huskvarna Söder.  
 
Antal volontärer: 8 
 

2. Träffpunkt Smeden 
 
Vår del i Träffpunkten är dels språkkafé/medborgarservice, dels att vi är delaktiga i 
projektet genom att vi har representanter i styrgruppen. I styrgruppen finns 
representanter för HFF, Jönköpings kommun och IM samt en projektledare.  
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Under våren fanns flera aktörer i Träffpunktens lokal, Hälsocenter, Egenkraft, 
kommunens medborgarservice, körkortsundervisning på arabiska samt IM:s 
språkkafé.  
Under hösten har förutsättningarna förändrats, några aktörer har flyttat och några 
andra har tillkommit.  
I samband med språkkaféet har socialtjänsten haft ett antal föreläsningar som 
projektledaren för Träffpunkten samordnat.  
 

 
 
Antal volontärer: delar med språkkaféet 
 

3. Jönköpingsgruppen 
 
Gruppverksamheten i Jönköping har inte kommit i gång i samma ordnade former 
som före pandemin. Verksamheten har numera formen av en social mötesplats där 
deltagarna träffas en gång i månaden, utomhus sommartid och på kafé under 
vintertid. Syftet är att upprätthålla intresset för IM och dess verksamhet. Gruppen har 
under hösten besökt Träffpunkt Smeden och skaffat sig inblick i verksamheten där 
som  IM:s lokalförening är delaktig i. 
 
 
 
 

Sammanfattning och slutsatser om året 2022 
 
Året började med svårigheten att bilda ny styrelse och vi hade många diskussioner 
om hur vi skulle lösa det. När vi väl kom fram till att bilda en stor styrelse av redan 
aktiva volontärer kändes det bra. Nu är vi stolta över att vi, trots förutsättningarna, 
lyckats med de föresatser vi satte upp. Språkkaféet fungerar fint och vi har kommit en 
bit på väg i arbetet med projektet Träffpunkt Smeden. 
 

Önskemål och rekommendationer 

 
Vi behöver bli fler volontärer och aktiva i lokalföreningen, men även locka fler 
deltagare i verksamheten i Träffpunkt Smeden. Därför är det önskvärt att 
marknadsföringen för vår verksamhet blir bättre. Vi behöver utveckla kontakter med 
nyckelpersoner inom olika nätverk för att på så sätt sprida information.  
Ett starkt önskemål är att hitta personer som kan vara valberedning inför framtiden. 
 
 
Jönköpings Lokalförenings styrelse 2022 01 04 



IM lokalförening Jönköping

2022

Intäkter
Ingående saldo 2022-01-01 5728

IM central insättning 2022-04-14 43197

Summa Intäkter 48925

Utgifter
Aktivitet språkfika Smedbyn 4590

Kontorsmaterial 3010

Bankavgift årlig 909

Summa Utgifter 8509

Summa Resultat 40416

Resultaträkning



Balansräkning IM lokalförening Jönköping 2021ing Jönköping 2022

RÅ-2022 RÅ-2023

Tillgångstyp Föregående år Innevarande år

Omsättningstillgångar 0 0

Anläggningstillgångar 0 0

Övriga tillgångar 40 416 40 416

Kortfristiga skulder 40 416 1 344

Långsiktiga skulder 0 0

Ägarkapital 0 0

Summa tillgångar 40 416 40 416

Summa skulder och aktieägarkapital 40 416 1 344

Saldo 0 39 072
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Verksamhetsplan och budget för IM Jönköping lokalförening, 2023 

 
Budget för: 44 000 kr. 

 

Lokalföreningen i stort  

Antal volontärer som behövs för att genomföra insatserna (inklusive förtroendevalda): 

24 st. 

Övergripande arbetsområde:  

IM lokalförening Jönköping arbetar utifrån IMs nationella, två huvudsakliga mål; att främja 

social inkludering och att bidra till ett starkt civilsamhälle. Det gör vi främst genom att skapa 

mötesplatser för ömsesidigt socialt utbyte där information och erfarenheter kan delas och ett 

lokalt samhällsengagemang kring jämlikhet, demokrati och antirasism kan mobiliseras.  

Lokalföreningen har valt att etablera sin huvudsakliga verksamhet i Jönköpings näst största tätort, 

Huskvarna, och i stadsdelen Huskvarna Söder. Huskvarna söder är ett av kommunens 

prioriterade områden - ett område som sticker ut i kommunen bland välfärdsindikatorer som 

utbildningsnivå, sysselsättning och inkomst. Här strävar IMs lokalförening att stärka invånarna på 

individ- och samhällsnivå genom att tillgängliggöra samhällsviktig information, vidga sociala 

nätverk och skapa förutsättningar för en ömsesidig integration. Det arbetet sker inom två 

verksamheter IMs språkcafé och mötesplatsen Träffpunkt Smeden i samverkan med Jönköpings 

kommun och Huskvarna Fotbollsförening. Inom Lokalföreningen finns även en social 

mötesplats i centrala Jönköping där intresserade avIM kan träffas och få information om IMs 

verksamhet. 

Det kommande året fortsätter lokalföreningen med sin verksamhet i Huskvarna och att 

vidareutveckla samarbete med kommunen, andra lokala aktörer och organisationer. Vi ska arbeta 

för att synliggöra IM som organisation. Styrelsens fokus blir att stötta verksamheterna genom att 

upprätthålla och vidga verksamhetens kontaktnät och att marknadsföra verksamheterna i olika 

forum.  
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Mål/riktning för kommande år:  

Att öka lokalföreningens synlighet i samhället genom att vara mer aktiv på facebook eller andra 

sociala medier. 

Att utveckla lokalföreningens sida på www.imsweden.org  

Att nå ut till fler deltagare till verksamheterna. 

Att rekrytera fler volontärer till verksamheterna. 

Att värva fler medlemmar till lokalföreningen och informera dem om lokalföreningens arbete. 

Att fortsätta driva språkcafé på Huskvarna söder, mötesplats i Jönköping 

Att vara med och utveckla verksamheten Träffpunkt Smeden på Huskvarna Söder. 

Att stärka samverkan med andra aktörer, framför allt andra verksamma i Huskvarna Söder. 

 

 

  

http://www.imsweden.org/
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Lokalföreningens verksamheter  
 

Namn på verksamhet:  

Språkcafé, Smedbyn. 

Beskrivning av verksamhet:  

En öppen social mötesplats där invånare möts för att öva språk och lära känna nya människor. 

Verksamheten riktar sig framför allt till vuxna, nya som mer etablerade invånare, i Huskvarna och 

Jönköping. Verksamheten är öppen en dag i veckan och drivs av volontärer. 

Budget för verksamhet:  

37 500 kr. 

Antal volontärer som behövs för att genomföra insatsen: 

Verksamheten bedrivs idag av 9 aktiva volontärer. Målsättningen är dock att bli minst 12 

volontärer som ansvarar för språkcaféverksamheten. 

Målgrupp:  

Vuxna personer som önskar stärka sin språkfärdighet i svenska och vidga sitt sociala nätverk.  

Mål/riktning för kommande år:  

• Öka gruppens svenskkunskaper genom olika övningar, samtal och aktiviteter. 

• Öka deltagarnas delaktighet i verksamheten och uppmuntra dem till att engagera sig inom 

IM och bli volontär. 

• Arrangera utflykter eller aktiviteter utanför verksamhetens lokal, exempelvis bio, bowling, 

biblioteksbesök, utställningar eller andra önskemål som lyfts hos deltagarna. 
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Namn på verksamhet: 

Träffpunkt Smeden. 

Beskrivning av verksamhet: 

En mötesplats med medborgarservice. Verksamhetens huvudsyfte är att tillgängliggöra 

samhällsviktig information, erbjuda stöttning i praktiska situationer i vårt samhälle och skapa en 

mötesplats för ömsesidigt utbyte av kunskap, kultur, erfarenheter etc.  

Verksamheten är en projektverksamhet som startades hösten 2021 och bedrivs i samarbete med 

Huskvarna fotbollsförening (HFF) och Jönköpings kommun. En del av projektarbetet omfattar 

samarbete med andra lokala aktörer och föreningar för att gemensamt nå ut och etablera 

inriktade insatser för invånare i stadsdelsområdet Huskvarna söder. Verksamheten ska i huvudsak 

bestå av en öppen verksamhet med medborgarservice som fokus i dess innehåll, men också 

arrangemang av aktiviteter med och för invånarna i Huskvarna söder i samverkan med andra 

aktörer i området. Mötesplatsen planeras inledningsvis ha öppet ett tillfälle i veckan, men strävar 

efter att ha öppet fler dagar i veckan när frivilligresurserna möjliggör det. Verksamheten drivs av 

IMs volontärer och en projektledare som finansieras av §37-medel från Länsstyrelsen. Projektet 

har också en utsedd styrgrupp där kommun, lokalförening IM Jönköping, projektledare och 

Huskvarna FF deltar. Projektledaren anställdes hösten 2021.  

Budget för verksamhet: 

Har redan en budget som täcker kostnaderna t.o.m. december 2023 

Antal volontärer som behövs för att genomföra insatsen: 

12 st. Inledningsvis bedrivs lokalföreningens språkcafé och Träffpunkt Smeden gemensamt då 

det saknas volontärer för att bedriva båda verksamheter separat. Så småningom tror vi 

verksamheten kommer engagera deltagare och locka till sig en egen volontärgrupp på 12 

personer, där respektive verksamhet kan dra nytta av varandra men samtidigt utvecklas var för 

sig. 

Målgrupp: 

Nyanlända vuxna kvinnor och män men också andra invånare som söker stöd eller vägledning i 

samhället eller vill stärka sitt sociala nätverk och engagera sig lokalt för frågor om jämlikhet, 

antirasism och demokrati.  

 

Mål/riktning för kommande år: 

• Bedriva uppsökande och riktat arbete - skapa dialoger, forum för debatt och arrangera 

specifika aktiviteter eller andra inriktade insatser som önskas av deltagare och invånare i 

Huskvarna Söder. 

• Öka antal deltagare genom bland annat ökat samarbete med lokala samverkanspartners. 

• Öka antal volontärer genom marknadsföring och uppmuntran av deltagare till att 

engagera sig i verksamhetens arbete. 

• Marknadsföra projektverksamheten i olika forum, nätverk och i lokaltidning. 
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• Arrangera temadagar tillsammans med andra organisationer, myndigheter eller föreläsare 

för att tillgängliggöra samhällsviktig information (t.ex. CV-skrivning, bostad, 

föreningslivet i Sverige, studieförbund, körkortsteori, hälsa och sjukvård, mm.). 
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Namn på verksamhet:  

Social mötesplats för intresserade av IMs verksamhet 

Beskrivning av verksamhet:  

Verksamheten erbjuder medlemmar eller andra intresserade av IM en mötesplats där man kan ta 

del av IMs arbete, nationellt såväl som internationellt. Gruppen träffas ett tillfälle i månaden. 

Budget för verksamhet:  

0 kr. 

Antal volontärer som behövs för att genomföra insatsen: 

Verksamheten bedrivs gemensamt av medlemmar.  

Målgrupp:  

IMs medlemmar och allmänheten som är intresserad av IMs verksamheter. 

Mål/riktning för kommande år:  

• Genomföra sina träffar en gång i månaden. 

• Uppdatera och informera varandra om IMs arbete internationellt och nationellt. 
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Budget för IM Jönköping lokalförening, 2022 
 

 

Verksamhet 

(styrelsen har en egen post)  

Kostnader 

(tex. fika)  

Specifikation 

(tex. fika en gång per 
vecka samt till 

avslutningsfest och 
utflykt )  

Summa 

Språkcafé Fika Fika en gång per vecka 7 000 kr 

 Material Böcker, utskriftspapper, 
pennor , 
anteckningsblock, etc. till 
pågående verksamhet. 

3 000 kr 

 Uppstart- och 
avslutningsaktivitet 

Mindre aktivitet och 
catering. 

3 000 kr 

 Lokal hyra  Hyra (35 tillfällen á 700 
kr) 

24 500 kr 

Styrelse Förtäring Fika och lunch två gånger 

om året i samband med 

planeringsdagar, 

eventuella styrelsemöten. 

1 500 kr 

Lokalt årsmöte Fika  1 000 kr 

 Postutskick kallelse Porto á 13 kr, ca 250 
medlemmar + kuvert  

2 000 kr 

Volontärmöten Fika och eventuellt 

arbetsmaterial 

2-3 möten per termin 2 000 kr 

   Totalsumma 

44 000 kr 
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