Verksamhetsberättelse för år 2016
2016 blev ett händelserikt år då vi med hjälp av Riksidrottsförbundet fick möjlighet att på allvar
kunna bygga en struktur för Fritidsbanken utanför Värmland. Visionen är att inom några år ha
minst en Fritidsbank i alla Sveriges kommuner.
Styrelse
Styrelsen har haft sju stycken protokollförda sammanträden utöver årsmöte. Fritidsbanken
Värmlands styrelse har bestått av 7 ledamöter och 7 ersättare.
Ordinarie ledamöter
Inge Larsson ordförande, Värmlands Idrottsförbund
Lena Olsson vice ordförande, Svenska Kyrkan Karlstads stift
Sven-Erik Persson, kassör, Fritidsbanken Deje
Carin Övringe sekreterare, Fritidsbanken Kristinehamn
Juan Carlos Martinez, Fritidsbanken Grums
Alfred Hedlund, Fritidsbanken Lidköping
Kerstin Velander, Fritidsbanken Torsby
Ersättare
Per Dalebjer, Värmlands Idrottsförbund
Kim Sanfridsson, Svenska Kyrkan Karlstads stift
Per Severin, Fritidsbanken Deje
Marcus Larsson, Fritidsbanken Kristinehamn
Birgit Perhans, Fritidsbanken Grums
Per Jagermark Fritidsbanken Lidköping
Gösta Kihlgren, Fritidsbanken Torsby
Kansli
Fritidsbanken Värmland ideell förening har sitt säte i Karlstad. Föreningen har sedan oktober
2016 två personer som arbetar för föreningen. David Mattiasson, verksamhetsledare och Henric
Byström, varumärkes- och kommunikationsansvarig, vars utgångspunkt är på Idrottens hus i
Karlstad. Formellt ligger anställningarna och arbetsgivaransvaret hos Värmlands Idrottsförbund
som även sköter administration och lönehantering.

Verksamheten i korthet
Styrelsen för Fritidsbanken Värmland beslutade om ett policydokument som gäller för
kommunikation kring varumärket Fritidsbanken. Policyn bygger helt och hållet

på Fritidsbankens värdegrund och är till för att i första hand säkerställa värdegrunden, men också
för att ge lokala Fritidsbanker något att luta sig emot i olika lokala processer i frågan.
Hur ser försäkringsansvaret ut om någon skadar sig med artiklar lånade från Fritidsbanken? Ett
flertal lokala Fritidsbanker har ställt frågan och styrelsen har tillsammans med Folksam en lösning
på gång.
David har genomfört ett antal strategiska möten med Idrottsförbundet RF, SKL, RiksdagenVärmlandsbänken och inom integration. Fritidsbanken har under året medverkat i flera
seminarier och som utställare på olika event.
I oktober 2016 inledde Riksidrottsförbundet en nationell satsning på Fritidsbanken. Som en
direkt följd finansieras två nationella tjänster av RF centralt. Varje idrottsdistrikt får även utse en
distriktssamordnare med uppdraget att med stöd från Fritidsbanken Värmland hjälpa sina
respektive kommuner att starta upp Fritidsbanker. Samordnaren fungerar som bollplank och
pådrivare i lokala processer och även som paraplyföreningens garant för att de verksamheter som
startas ska passa in i Fritidsbankens värdegrund och koncept.
En Facebookgrupp har startats upp, den kallas ”Fritidsbanken Sverige internt”. Där kan alla som
är engagerade i lokala Fritidsbanker över hela landet ställa frågor, utbyta erfarenheter, lämna tips
och idéer.
Fritidsbanken har under året haft et byte av leverantör för profilprodukter och inköp görs
numera via företagets Web-shop
Under hösten har Fritidsbanken startat upp en ny hemsida anpassad för alla Sveriges kommuner
med fokus på låntagaren. I takt med att verksamheten växer snabbt ökar också behovet av att ta
fram tydliga, men också lättförstådda ramar för kommunikation kring varumärket, därför har
Fritidsbankens grafiska profil uppdaterats och en grafisk manual är också framtagen.
I september besökte Prinsessan Sofia Fritidsbanken i Karlstad där det bland annat bjöds på
aktiviteter och föreläsning om Fritidsbankens verksamhet. Ett mycket uppskattat besök som gav
ringar på vattnet i form av stort medieintresse. Fritidsbanken blev också del i Kungafamiljens
dokumentär som sändes i TV4 på juldagen.
Under 2016 hade Fritidsbanken inte mindre än 124 medieinslag. Däribland radio, lokaltidningar,
kvällstidningar, internationell press och tv i form av regionala nyhetsinslag, SVT Sportnytt, Lilla
Aktuellt, m.fl.

Verksamhetsåret 2016 har varit ett år fyllt av utveckling. Fritidsbanker har startats upp i hela 15
nya kommuner, vilket i princip innebär en fördubbling varje år sedan starten.
Prognosen pekar på att den trenden fortsätter, vilket skulle innebära ca 50 Fritidsbanker vid årets
slut 2017.

Utmärkelser
Under året har Fritidsbanken uppmärksammats och nominerats till ett flertal utmärkelser.
Verksamhetsåret fick ett mycket fint avslut då Fritidsbanken fick utmärkelsen ”Årets Initiativ”
som delades ut av FORUM under Civilsamhällesgalan 5 december i Stockholm.
Fritidsbanken Värmland har även nominerats av Social Innovation Summit som ett av 100 sociala
engagemang som fick möjlighet att tala för sin sak inför dryga 600 i publiken i Stockholm.
Under 1 minut skulle David Mathiasson lyfta fram tanken med Fritidsbanken vilket han gjorde
genom att ställa frågan ”Finns det någon i publiken som har sportutrustning hemma som inte
används?” Minuten avslutades med att en fotboll sparkades ut i publiken.
Fritidsbanker vi välkomnat under 2016
Karlskoga, Nyköping, Torsby, Borås, Karlstad, Storfors, Hultsfred, Kil, Åmål, Uddevalla,
Örsundsbro, Nora, Falköping, Sala, Borås nr 2

Tabell 1. Plats och startår för verksamma Fritidsbanker
2013

2014

2015

2016

Deje

Grums,
Lidköping

Årjäng, Trollhättan,
Skövde, Angered,
Kristinehamn, Säffle

Karlskoga, Nyköping, Torsby,
Borås, Karlstad, Storfors,
Hultsfred, Kil, Åmål,
Uddevalla, Örsundsbro, Nora,
Falköping, Sala, Borås nr 2

Tabell 2. Gemensam årssammanställning för ovan nämnda Fritidsbanker
Anställda
Arbetsprövning/Praktik
Volontärer
Antal Sport- & Fritidsartiklar
Antal utlån
Antal nya Fritidsbanker

33
81
23
25603
23098
15

Finansering av verksamheten
Verksamheten har tacksamt finansieras genom stöd från Region Värmland med 300 tkr,
Landstinget i Värmland med 90 tkr och Länsstyrelen i Värmland med 300 tkr.
I oktober månad har Riksidrottsförbundet möjliggjort för Fritidsbanken att verka nationellt fram
till årsskiftet 2017/18.

Utmaningar inför framtiden
Fritidsbanken växer snabbt och det ställer stora krav på att man bygger en organisation som kan
fortsätta att stödja, utveckla och förbättra verksamheten lokalt, regionalt och nationellt.
Förutom att starta nya Fritidsbanker måste vi även utveckla och vårda de som redan är
etablerade. En process som är lika viktigt som att starta nya Fritidsbanker.

Styrelsen vill som avslutning tacka alla som medverkat till ett fantastiskt fint och
innehållsrikt verksamhetsår 2016!

Styrelsen Fritidsbanken Värmland
Karlstad den 2017-03-31
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