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Protokoll Civila Rådet 17 december 2015
Redovisning för närvaro 2015
Förening
ABF
Blå Band
Eritrianska Islamiska Föreningen
Fastighetsägarna Järva
Grekiska föreningen i Tensta
Hjulsta Somaliska föräldraförening
Hyresgästföreningen Spånga
Spånga IS
Islamiska Kulturföreningen
Kurdiska föreningen
Kvinnocenter hjulsta-Tensta
Rädda Barnen
Röda Korset
Somaliska föräldra och modersmålföreningen
Idrottsföreningar i Spånga-Tensta
Stadsmissionen
Studiefrämjandet
Svenska Kyrkan
Syrianska Föreningen
Tensta Basket
Tensta Kvinnojour
Turkiska Moskén
Vasalund
Verdandi
Tensta Konsthall
Gar Goar somaliska förening
KAX Kvinnoförening
Somalialand Community Progress & Development
Tensta Familjer och ungdomsförening
Tensta Kvinno- och tjejjour
Grannstöd
Kassala Kulturförening
Somaliska Kvinnoföreningen
Tensta United IF
Garie Förening

Tidpunkt:
17 december 17.00-19.00
Plats:
Hjulsta Torg 2

Växel 08-50803000
stockholm.se
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Inledning
Rådet inleddes med att stadsutvecklingschefen Ditte Westin
presenterade formen och syftet med det Civila Rådet. Därefter
övergick rådet till att jobba i olika workshop i syfte att föreslå idéer
på hur aktiviteterna man röstat fram i det föregående mötet 201511-02 ska utformas. Samtliga anteckningar från workshopen
redogörs i oredigerad form.
Föreningsutbildning (och föreningsmässa)
Grupp 1
- Organisering
- Föreningskunskap/mötesteknik
- Demokrati
- Styrelsens uppgifter/ funktioner exempelvis ordförande,
sekreterare/stadgar/möten
- Informations- och opinionsbildning
- Medlemsvård
- Ekonomi
- Redovisning, eventuellt certifierad
- Formen i temamöten
Grupp 2
- Att olika föreningar träffas en dag och någon kommer och
informerar vad som finns samt rättigheter och skyldigheter
- Olika föreningar har olika erfarenheter som de kan dela med
sig av
- Att man bjuder varje förening olika maträtter
- Stadsdelen kan hjälpa med olika hjälpmedel
- Stadsdelen kan ge utbildning i hur samhället fungerar
Grupp 3
Föreningsutbildningen ska innehålla följande moduler:
- Mötesteknik
- Ekonomi, ekonomiutveckling och kassörens funktion samt
ansvar
- Betydelse av att starta förening; Ansvar och skyldighet som
förening. Det ska inte bara handla om att få medel. Alla ska
kunna formulera och förstå syftet, målet och ambitionerna
med att starta en förening. Man ska även förstå vad det
innebär att starta en förening.
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Olika tekniker och verktyg som ungdomar kan ha
användning för i sina framtida studier och arbetslivet.
Exempelvis styrelseteknik, upphandling m.m.
Styrelseformen; Hur stor respektive liten ska den vara?
Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med antalet
ledamöter.
Formulering av stadgar, vision och mål
Ett ”nybörjarkit” (startpaket) för alla som vill starta en
förening är mycket viktigt!
Vikten av transperens och ansvarsskyldighet i en förening.
Demokrati i föreningsvärlden

Demokratiutbildning
Grupp 1
- Vår historia, från feodal till demokrati
- Mänskliga rättigheter/skyldigheter
- FN, barnkonventionen som lag.
Grupp 2
- Storsatsning / stor lokal
- MR-frågor presenteras
- FN:s nya deklarationer, millennium-målen olika seminarier
- Panelpartier presenterar – vad är demokrati
- Inbjudna ministrar /statsminister – invigningstal
- Ordförande svenska FN-förbundet
- Mat serveras
- Kaffebröd
- Inbjudan stor och helomfattande
- Tidningen, radio och tv informeras
- Barnaktiviteter
- Vår historia – svensk demokrati
- Underhållning Adam Tensta, Tensta Gospel
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Grupp 3
- Demokratiutbildning för politiker och tjänstemän dvs. de
som sitter på makten så att tilliten mellan
tjänstemän/politiker och medborgarna ökar
- Medborgarna behöver ingen utbildning – ”det är en ren
provokation att vi ska utbildas i demokrati då vi redan
jobbar med demokrati.”
- Det råder olika uppfattningar om vad demokrati innefattar –
ett gemensamt språk och grund om vad för slags demokrati
vi pratar om.
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Demokrati är bara på papper
Projekten och processerna som stadsdelen ansvarar för
måste integreras med ett demokratiperspektiv.

Demokratiutbildningen bör innehålla följande steg:
- Steg 1) Förtroende och tillit; Hur gör man en
demokratikonsekvensanalys respektive
barnkonsekvensanalys.
- Steg 2) Gender/makt/barnets rättigheter
- Steg 3) Påverkansmöjligheter
- Steg 4) Frihet
Demokratiutbildning för samtliga parter så att alla är överens
om vad demokrati innefattar. Vi måste stå på gemensamma
värderingar och principer som genomsyrar allt demokratiarbete i
stadsdelen. Det måste leda till något konkret.
Skolor behöver konkreta demokratiutbildningar.
Demokratikonferens i syfte att lyfta fram viktiga aspekter i
stadsdelen som behöver utvecklas.
Grupp 4
- Information jämlikhet man och kvinna
- Seminarier olika nationaliteter
- Dans och sen mat
- Olika aktiviteter
- Diskussion
Tensta Marknad
Grupp 1
- Profilera föreningarna i större omfattning
- Idrottsevenemang
- Flytta ut marknaden till fältet mellan Spånga och Tensta –
knyta samman stadsdelarna
- Utöka tiden torsdag – söndag
- Mer kvalitet
- Barnaktiviteter
- Mer lokalförankring
- Kortege / parad
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Grupp 2
- Information och säkerhet; Mer information om vad som
händer. Det är mycket folk och man måste tänka på
säkerheten
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Att förbättra marknaden, föreningarna i Tensta tar över och
det ska vara våra kulturföreningar till exempel mat, kläder.

Grupp 3
- Förslag på nytt datum: 26-28 augusti 2016
- Utökade tider under dagen så att alla har möjlighet att
komma
- Mer professionell hantering i form av avsatta arvoden och
reseersättning som beskattas
- Syfte med marknaden: Träffas, mötas och umgås
- Sagotält, från olika kulturer. Både vuxna och barn ska kunna
lyssna på sagorna. Exempelvis den somaliska
berättartraditionen.
- Tält med Musik för barn, tänk på att avsätta bra och rätt
tider för barnen.
- Tält med Världsmusik, dvs. musik för vuxna. Har en
mångfaldig blandning exempelvis remix, Karzan Irakiern,
Kulning
- Tält med mat med utbud av nationella maträtter.
- Tält för Aktiviteter för barn utöver karusellerna
- Tält för Workshops såsom skrivarverkstad, poetry slam
(simon matiwos mästare i poetry slam ska bjudas in)
- Tält 7 eller Järvafältet med Bollaktiviteter exempelvis
turnering, tävlingar med priser
Nationaldag 6 juni
- Midsommarsatsning istället för nationaldagen
- Inget behov av nationaldagsfirande
- Att göra Nationaldagen till en folkfest
- Alla som är födda här måste känna sig svenska på nationaldagen
- Stadsdelen med hjälp av olika föreningar kan göra mycket
- Man kan bjuda de som bor i Nälsta, Spånga, Hässelby till Tensta
- Invandrare plus svenskar träffas.

Protokollförare

Meisoun Saleh
Demokratisamordnare
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