Att starta lokalgrupp i MÄN
Är ni flera personer på din ort som vill engagera er lokalt för en jämställd
värld utan våld? Finns det ingen lokalgrupp där du bor? Då hjälper vi er
gärna att starta upp en! Välkommen till rörelsen MÄN.
Det är enkelt att starta upp en lokalförening eller grupp inom MÄN.
Börja med att kontakta oss på info@mfj.se så att vi kan få personlig kontakt, antingen genom att
vi ses eller genom telefonsamtal. Om du inte själv vill leda en grupp – kontakta gärna oss och
visa intresse, så kan vi föra ihop dig med andra intresserade.

Lite formalia
För att starta en lokalgrupp behöver ni:
1. Utse en kontaktperson.
2. Ansöka om att bli en lokalgrupp till MÄN:s styrelse. Blanketten hittar ni på nästa
sida i instruktionen.

Det är enkelt att komma igång!
•

•
•

Ni kan välja att organisera er hur ni vill. Lokalgruppen behöver inte ha en styrelse,
styrelsemöten och årsmöten, men kan ha det om ni vill. Blir ni många kan en förening
med demokratiska strukturer underlätta ert arbete.
I början kanske det räcker med en kontaktperson och att ni är några som ses regelbundet
och planerar aktiviteter.
Självklart diskuterar vi gärna vad som kan passa just er grupp bäst!

Vad kan ni göra?
Det finns massor av saker ni kan välja att göra! Vissa lokalgrupper ses och diskuterar olika frågor
regelbundet, andra ordnar föreläsningar eller medlemskvällar. Större föreningar som MÄN
Stockholm har organiserat sig ett antal temagrupper; till exempel bokklubb, podcastgrupp,
aktivitetsgrupp och fika- och samtalsgrupp.
Ett bra tips är att diskutera tillsammans vad ni och era medlemmar helst vill göra, och skapa
grupper eller aktiviteter utifrån det. Att efterlysa ledare och intresserade till konkreta grupper
brukar vara ett annat bra sätt. Vi bollar gärna med er hur just ni vill och kan organisera er.
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Ekonomi
Får vi några pengar?
Ja, lokalföreningar får hälften av de medlemsavgifter som kommer från deras
upptagningsområde - alltså 75 kronor per medlem. Därför är det bra att försöka värva så många
medlemmar ni kan lokalt!
Utbetalningen sker efterföljande år på våren och bara om ni i lokalgruppen begär det. Ni måste
alltså själva ansöka om att få ut pengarna.

Aktivistfonden
Är ni helt nya och vill arrangera något som kräver lite pengar? Då kan ni söka medel från vår
aktivistfond. Fonden är främst till för er som inte ännu får ta del av fördelade medlemsavgifter,
eller där lokalgruppens medel inte räcker till.

Vad kan vi lägga pengar på?
Lokalgrupperna arbetar på ideell basis och normalt ordnar ni era möten och träffar utan särskilda
kostnader. Det brukar gå att hitta en lokal för möten, eller så är man hemma hos någon eller på
ett kafé. Har ni regelbundna gruppmöten kan ni registrera dem som en studiecirkel hos något
studieförbund, till exempel Studiefrämjandet. Det är ett bra sätt att få lite fikapengar om ni är
nya.
Självklart kan ni vilja bjuda på något om ni ordnar en medlemskväll eller ge en symbolisk present
till en föreläsare. Vill ni ordna särskilda aktiviteter som inte är möjliga att genomföra utan pengar
så går det bra att söka pengar ur vår aktivistfond. Har ni en idé och vill bolla den? Kontakta
kansliet så kan vi diskutera! Kanske har vi resurser som ni inte är medvetna om.
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Aktivistfond - ansökan
Lokalgruppens namn:
Kontaktperson (ansvarar formellt för rapportering):
Telefonnummer:
Mejladress:
Ansökt belopp:
Aktivistfonden kan användas till exempelvis resor, lokalhyra, föreläsararvode, fika med mera. Då vi är en ideell
organisation försöker vi alltid få föreläsare att ställa upp ideellt - ring gärna kansliet och bolla med oss om vi
kanske har någon kontakt på något tema.
Ni kan inte få pengar för arvodering av medlemmar, traktamente eller produktion av material.

Budget

Totalt
Vi vill ni göra?
Beskriv aktiviteten som ni söker pengar för, er målgrupp och vad ni hoppas uppnå!

Skicka din ansökan till info@mfj.se.
Återrapportering
Beviljade medel ur fonden ska återrapporteras senast en månad efter genomförd aktivitet. Rapporten ska
innehålla information om vad ni gjorde, vilka/hur många som deltog och vad resultatet blev. Alla kostnader
ska styrkas med kvitton. Kontakta kansliet om du har frågor om återrapporteringen.
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Blankett för att starta en lokalgrupp
Lokalgruppens namn:
Gruppens syfte:

Det här vill vi göra:

Kontaktperson:
Som kontaktperson ska jag…
• Vara länken mellan lokalgruppen och kansliet
• Lämna in ett kort stycke om lokalgruppens verksamhet till vår verksamhetsberättelse
• Vara tillgänglig för medlemmar via till exempel mejl
• Ansvara för gruppens ekonomi (såvida ni inte utser en kassör)
• I det fall ni får pengar och inte har en förening: lämna in en kort ekonomisk rapport till
MÄN:s kansli för lokalgruppen med redovisade kostnader. Allt måste kunna styrkas med
kvitton.

För- och efternamn: __________________________________
Telefonnummer: ____________________________________
Mejladress: _________________________________________
Jag förstår och åtar mig att vara kontaktperson för denna lokalgrupp

________________________________
Signatur

______________________
Datum

Blanketten kan scannas underskriven och mejlas till info@mfj.se eller postas till nedanstående
adress.
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