VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2015
INLEDNING
Neutral ungdom är en idrotts- och kulturförening i norra Biskopsgården. Verksamheten
omfattar allt från läxhjälp till filmvisningar, samhällsinformation och olika idrottsaktiviteter
(gymnastik, basket och fotboll)för olika åldersgrupper.
År 2015 har varit ett händelserikt år för föreningen. Utöver den ordinarie verksamheten har vi
under tre år drivit tre olika projekt som finansierats av Allmänna Arvsfonden. I projektet
Hoppets Allians har vi framgångsrikt hjälpt 8 killar ur kriminalitet och in i liv med jobb,
familj mm. Syftet har också varit att förebygga och motverka våld och kriminalitet i
bostadsområdet. I projektet På våra villkor har vi haft utbildning av styrelsen och konferenser
för att organisera oss bättre och få fler medlemmar engagerade. I delprojektet Med våra ögon
har vi startat en mediaverkstad, lärt oss filma, fotografera, redigera och beskriva vår egen
verksamhet och verklighet. Bl a har vi gjort en dokumentär om Hoppets Allians
(http://youtu.be/B5EU1fwCu8Y).
För första gången på många år kunde vi inte delta i fotbollsturneringen under de Somaliska
kulturveckorna i Stockholm. Anledningen var dålig ekonomi. Däremot åkte deltagarna i
Hoppets Allians till lägret och ett 20-tal ungdomar var med under kulturveckan.
Community Center planering
Planer för den nya lokalen
I december kunde vi äntligen lämna in ansökan om bygglov för den nya lokalen ”Vardagsrum
vid Mossen” som vi och Biskopsgårdens Röda korskrets vill bygga. Innan dess – i maj – hade
vi en Framtidsverkstad om lokalen och vad som skall rymmas i den. Det kom fram väldigt
många bra förslag bl a att vi skall ha ett s k Community Center.
Framtidsverkstäder är ett demokratiskt sätt att bestämma och involvera människor i området.
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Problem/lösningar

Inbjudan till Framtidsverkstad

Deltagarna

Modell nya lokalen

Bio neutral visar film två gånger i veckan. Vi har certifikat för visningar från Swedish
film.

Läxhjälp
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En av våra viktigaste verksamheter är att hjälpa barn och ungdom i skolarbetet. Därför har vi
läxhjälp två dagar i veckan tillsammans med Röda Korset. Det är trångt i lokalen och flertalet
av deltagarna är numera nyanlända barn.

Öppen verksamhet i lokalen, Godvädersgatan 1
Sedan juni 2009 har föreningen en egen lokal på Godvädersgatan 1, mitt i området. Resultatet
av många års mödosamt arbete. Lokalen är en mötesplats i stadsdelen och öppen för alla sju
dagar i veckan och i år har lokalen varit för trångt i med flera barn familj har flyttat in i
området. Ideellt engagerade ledare ansvarar för öppethållandet. Lokalen besöks dagligen av
ett 70 tal ungdomar. Mötesplatsen är extra viktig eftersom många av ungdomarna är väldigt
trångbodda. Hemma finns varken plats för umgänge eller lugn och ro.
(Därför kallas lokalen i Vardagsrummet)
Vår lokal blir en sorts vardagsrum i området. Därför har vi döpt den nya lokalen vi vill
bygga till ”Vardagsrum vid Mossen”.

Vardagsrum i lokalen

Vardagsrum hemma

Under året har föreningen arrangerat en rad olika aktiviteter för barn och ungdom
samt alla boende i området:
Fotbollslag i division 6
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2015 gick vårt lag Neutrala IF vidare till division 6. Vi spelade framgångsrikt och hamnade på
3:e plats. Laget har haft både matchträningar och träningsläger

A-laget

Vår tränare

Fotbolls skola för barn mellan 7-12 år har vi haft under sommaren i 4 veckor.

Sommar och Iid-fest vid Svarte mosse
Arrangerade vi tillsammans med Hyresgästföreningen för Dim- och Godvädersgatorna och
Bostadsbolaget. Många från hela stadsdelen kom och fler än 300 personer deltog i festen,
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Mammor och tjej läger i Björlanda gården i 2 helger.

Kvinnodagen den 8 mars firades och det blev en stor fest
Den 15august hade vi ett Lisebergs besök av för ungdomar
Basketboll och Pingpong kväll för tjejer
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Varje fredag och lördag spelar tjejerna basketboll i Sjumilahallen.
Media utbildning för ungdomar

Föräldrautbildning
Vi har haft utbildning vid tre olika tillfällen om föräldrarollen.

MR- Dagarna Svenska mässan
Utställning på Mänskliga rättighetsdagarna
”Tillsammans mot rasism” var temat för årets MR-dagar på Svenska mässan 9-11
november. Vi var där och hade en mycket välbesökt utställning. Vi hade också ett
seminarium med samma rubrik som utställningen: ”Vi kan.Vi vill. Vi gör skillnad”. Där
berättade vi om den särbehandling och diskriminering NUF utsätts för. Journalisten
Mattias Hagberg har skrivit en rapport om det och han var samtalsledare för
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Seminariet.

Biskopsgårdens Cup
Vi håller varje år i Biskopsgården Cup båda barn och ungdomar. Biskopsgårdens Cup är en
fotboll- och basketbolls turnering i två dagar. Fotbollen spelar killar och basket spelar tjejer.
Biskopsgårdens Cup är en av den största barn och ungdoms turnéringar i Biskopsgården
I fotboll turneringen deltog 8 lag mellan 7- 14 år och i ungdoms grupp 15-25 år var 12 lag
Varje lag hade 10 spelare och totalt var det 235 spelare och ledare som deltog och dessutom
alla åhörare, kompisar, familjer och syskon som var i publiken.
I basket för tjejer deltog 4 lag och i varje lag var det 7 spelare och ledare, totalt 33 deltagare.
Man kan räkna med att det var över 700 personer som var med i de två dagarna.
Det v ar spännande och roligt i de dagarna.

Fotbolls turnerings ledare
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Samarbete
Föreningen har gott samarbete med olika organisationer som Röda korset,
Hyresgästföreningen och Bostadsbolaget. Ett speciellt tack till Abako arkitekter och Clas
Dreijer som tagit fram ritningar och allt som krävs för att söka bygglov för vår nya lokal.
Med Bostadsbolaget har vi ett avtal där vår motprestation är att vi städar i området alla helger
och röda dagar. Vi sköter 8 miljöhus och två fotbollsplaner som ligger mitt i stadsdelen som
ägs av Bostadsbolaget.
Speciellt viktigt är samarbetet med vuxna och föräldrar i området. Vi har haft möten för att
mobilisera både vuxna och föräldrar så att fler engagerar sig i föreningsarbetet och förbättrar
situationen för barn och unga i Biskopsgården samt i trygghetsarbetet.
Medlemmar
Neutral ungdoms Förening har 217 medlemmar
Tillsammans kan vi göra skillnad.

Slutord
Vårt arbete och dess resultat bygger på frivilliga insatser av medlemmar och andra engagerade
samarbetspartners
Stort tack till alla medlemmar som har gett oss förtroende att leda föreningen och vi önskar
lycka till den nya styrelsen.
Styrelse
Styrelsen består av 7 ledamöter och 2 ersättare. Styrelsen har haft 12 ggr styrelse möte.
2 medlems möte och 3 föräldrar möte
Mohamed Hussein (Micraj) Mohamed Husein(Bashka9 Amira Hassan
Abdifatah Adam Abdiaziz Abdikadir
Anab Mohamed
Göteborg 29 mars 2016
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Hani Ahmed

