Information om att starta och driva en lokalgrupp
eller temagrupp inom Latinamerikagrupperna
En lokalgrupp/ temagrupp inom Latinamerikagrupperna bestämmer enligt
stadgarna ”själv formerna för sin verksamhet med utgångspunkt i
Latinamerikagruppernas syfte, policy, strategiska plan och årsmötesbeslut”.
En lokalgrupp inom Latinamerikagrupperna heter ”Latinamerikagrupperna
Stad/Ort”, tex Latinamerikagrupperna Stockholm, Latinamerikagrupperna
Malmö, Latinamerikagrupperna Göteborg etc. En temagrupp inom
Latinamerikagrupperna heter ”Tema xx”, tex Tema makten över maten, Tema
urfolk, Tema rättvist vin.
En lokalgrupp är en grupp personer som bor geografiskt nära varandra. En
temagrupp är en grupp personer som har ett intresse för en prioriterad
temafråga för Latinamerikagrupperna.
Att starta en lokalgrupp eller temagrupp
För att bli en lokalgrupp eller temagrupp inom Latinamerikagrupperna så håller
minst tre medlemmar i Latinamerikagrupperna ett uppstartsmöte och fattar ett
beslut om att bilda lokalgruppen/temagruppen, samt väljer en kontaktperson
eller en styrelse. Sedan skickar ni protokollet från uppstartsmötet till
au@latinamerikagrupperna.se så tas frågan upp på nästa styrelsemöte och
styrelsen godkänner lokalgruppens bildande.
Att uttala sig politiskt som lokalgrupp eller temagrupp
En lokalgrupp/temagrupp kan uttala sig offentligt (insändare, debattartiklar etc)
i sitt eget namn och skriver då under med ”Latinamerikagrupperna Stad/Ort”,
”Tema urfolk för Latinamerikagrupperna”. Om lokalgruppen vill att hela
Latinamerikagrupperna ska ställa sig bakom ett uttalande så hör ni av sig till
styrelsen via au@latinamerikagrupperna.se som kan anta uttalanden i hela
föreningens namn.
Möjlighet att söka pengar för aktiviteter från aktivistfonden
En lokalgrupp/temagrupp kan söka pengar för lokalt informationsarbete. För att
få medel från aktivistfonden måste aktiviteten:
- Kunna kopplas till Latinamerikagruppernas temafrågor
- Vara aktiviteter som kan nå ut till en bredare publik
- Innehålla en planering för hur ni ska nå ut med aktiviteten
- Avse att engagera fler människor
En lokalgrupp/temagrupp kan ansöka om högst 10 000 kr för ett år. Ni hittar
ansökan längst ned på: http://www.latinamerikagrupperna.se/medlemssidan/

Planering och rapportering
Varje lokalgrupp/temagrupp måste lämna in en halvårsrapport två gånger per
år, den 15 juni och den 15 december. Detta gör vi eftersom vi är
rapporteringsskyldiga inför årsmötet och våra finansiärer.
Men rapporten fungerar även för att:





Behålla kontinuiteten
Kartlägga och utveckla våra nätverk och det gemensamma informationsoch påverkansarbete
Dra lärdomar av det vi gjort
Informera våra partners i Latinamerika

Ni hittar mall för rapportering på:
http://www.latinamerikagrupperna.se/rapportera/
Varför ska ni starta en lokalgrupp inom Latinamerikagrupperna?
o För att ni är en grupp medlemmar i föreningen som bor på samma ställe och
vill aktivera er och göra saker tillsammans.
o För att ni är en grupp medlemmar i föreningen som är engagerade i en
temafråga som föreningen driver.
o För att ni är intresserade av att skaffa er och sprida kunskap om frågor som
rör urfolks och småbrukares/lantarbetares rättigheter i Latinamerika
o För att ni vill göra något aktivt för att påverka människor, media och
beslutsfattare för global rättvisa och ökat folkligt inflytande.
o För att ni vill hjälpa till att förverkliga Latinamerikagruppernas
verksamhetsplan.
o För att ha ett forum där ni kan diskutera vad ni vill med föreningen och tex
göra gemensamma motioner till årsmötet.
Vad kan lokalgrupperna bidra med inom Latinamerikagrupperna?
o Kunskap, erfarenheter och kontaktnät lokalt
o Att engagera fler människor i informationsarbetet inom
Latinamerikagrupperna och värva medlemmar
o Att självständigt planera och genomföra lokala studiecirklar och utåtriktade
aktiviteter inom Latinamerikagruppernas temafrågor och på så vis bidra till
föreningens mål
o Att använda och sprida Latinamerikagruppernas material
o Samla in pengar till stöd för samarbetspartners arbete i Latinamerika och vårt
informationsarbete i Sverige.
o Förslag och idéer för den övergripande planeringen av informationsarbetet i
Sverige
o Förslag till årsmötet om hur föreningen ska utvecklas i framtiden
o Rapporter för genomförd verksamhet
o En kontaktperson som sprider vidare information till lokalgruppens aktiva
medlemmar, så att kommunikationen inom föreningen fungerar

Vad kan lokalgrupperna förvänta sig av Latinamerikagrupperna centralt?
Kunskap
o Kunskap, metoder och idéer för att planera arbetet - det går att kontakta
föreningssamordnare på kansliet för att få stöd, tips och feedback,
oscar.barajas@latinamerikagrupperna.se
o Röster från Latinamerika – Lokalgruppen kan sälja lösnummer av
medlemstidningen och får behålla intäkterna. Kontakta
oscar.barajas@latinamerikagrupperna.se
o Fri tillgång till Latinamerikagruppernas informationsmaterial; broschyrer,
rapporter, utställning etc. Kontakta insamlingsansvarig,
info@latinamerikagrupperna.se för att få material skickat.
o Erbjudanden om att ta emot internationella besök eller andra föreläsare när
det kommer sådana skickas ut till kontaktpersoner.
Organisering
o Möjlighet att söka till Latinamerikagruppernas aktivistfond för utåtriktade
aktiviteter, maxsumma 10 000 kr/år. Hur mycket pengar som finns att söka
kan variera beroende på årets budget. Observera att aktivistfonden inte är till
för att finansiera alla typer av aktiviteter som rör Latinamerika, utan sådana
utåtriktade aktiviteter i Sverige som anknyter till Latinamerikagruppernas
temafrågor.
o Möjlighet att söka verksamhetsbidrag, en summa som styrelsen fastställer
(upp till 3000 kr år 2015) för lokalgruppens löpande verksamhet, interna
möten och administration.
o Möjlighet att delta på ledarskapsutbildningar, aktivistträffar och andra
fortbildningsträffar
o Det går att komma överens med någon i styrelsen om att besöka lokalgruppen
för att starta upp, diskutera föreningen eller tala på ett utåtriktat möte. Mejla
au@latinamerikagrupperna.se
o Lokalgruppen kan regelbundet få medlemslistor på nya medlemmar i sitt
område, och kan då ta kontakt med dem. Medlemslistor skickas av
föreningssamordnare, oscar.barajas@latinamerikagrupperna.se
Opinion och påverkan
o Tillgång till adresser för att sprida insändare.
o Kampanjkit med information om aktuella kampanjer.
o Att få era aktiviteter upplagda i Latinamerikagruppernas kalendarium. Mejla
aktivitet till info@latinamerikagrupperna.se
o Få reportage från aktiveter genomförda lokalt på
www.latinamerikagrupperna.se. Mejla reportage till
info@latinamerikagrupperna.se.
o Vid olika tillfällen visa upp sin verksamhet på föreningssidorna i
medlemstidningen och/eller nyhetsbrev, mejla
info@latinamerikagrupperna.se för mer information.
Lokalgrupper, hör av er till kansliet med frågor eller ansökningar om
verksamhetsbidrag eller stöd ur aktivistfonden, 0722 51 47 30 eller
oscar.barajas@latinamerikagrupperna.se
Lycka till med det lokala arbetet!
/Latinamerikagrupperna

