Introduktion till Vi Unga
...för dig som arbetar i Studieförbundet Vuxenskolan.

VI UNGA

Förbundet Vi Unga är Studieförbundet Vuxenskolans fristående ungdomsförbund. Vi samlar tusentals ungdomar över hela Sverige som gör
verklighet av sina idéer.
Alla ungdomar i Vi Unga är medlemmar i en förening. Våra föreningar
sysslar med allt mellan himmel och jord. Vi har skateboardföreningar,
musikföreningar, spelföreningar, hantverksföreningar, graffitiföreningar,
filmföreningar, lägerföreningar, fritidsgårdsföreningar och mycket annat.
Det som förenar våra föreningar är att de är demokratiskt styrda av ungdomarna, som själva sitter i styrelserna och ansvarar för verksamheterna.
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Vi Unga är en demokratiskola. Många möter föreningslivet för första
gången genom sin Vi Unga-förening. Vi lär unga hur en förening fungerar
och hjälper till att förklara och förenkla det som till en börja kan verka
invecklat.

Samarbetet mellan Vi Unga och Studieförbundet Vuxenskolan har en
lång historia. På många håll är organisationerna tätt sammankopplade.
Detta ger synergieffekter för båda verksamheter, då vi kan dra nytta av
varandras styrkor.
Många Vi Unga-föreningar har börjat på egen hand men driver idag hela
eller delar av sin verksamhet i studiecirkelformat. Det är heller inte ovanligt att Vi Unga-föreningar startats ur SV-cirklar som vill utveckla sin verksamhet ytterligare. Dessa utbyten är möjliga tack vare ett nära samarbete
mellan Vi Unga och Studieförbundet Vuxenskolan.
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Utbytet är gynnsamt för båda parter. Vi Unga-föreningen får tillgång till
SV:s stöd. SV får i sin tur ett nära samarbete med lokala ungdomsgrupper,
som får hjälp av Vi Unga för att bedriva och utveckla sin verksamhet.

SAMARBETE

FÖRENING

I ditt arbete i Studieförbundet Vuxenskolan kanske du ibland stöter på
ungdomsgrupper som skulle kunna starta en Vi Unga-förening. Det kan
vara en ungdomsgrupp som redan är samlad kring en verksamhet som de
bedriver som studiecirkel. Då kan du enkelt visa dem hur de kan starta en
Vi Unga-förening, som ett komplement till sin cirkelverksamhet.
Att starta en Vi Unga-förening är nämligen busenkelt. På viunga.se kan
du beställa Vi Ungas startkit. I kitet finns allt ni behöver för att starta
en förening – från att formulera en idé till att starta ett bankkonto inom
Vi Ungas banklösning. Allt är enkelt och pedagogiskt utformat, så att en
grupp ska kunna sätta igång med sin förening på under en timme.
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Att göra en befintlig verksamhet till en Vi Unga-förening har många fördelar. Medlemmarna får ett format för att utveckla sin verksamhet och få
den att växa. De får också ett sammanhang där de kan träffa ungdomar i
andra föreningar för att få idéer, inspiration och vänner.

En förening som ingår i Förbundet Vi Unga får stöd av oss för att kunna
driva sin förening och sin verksamhet. Föreningar får bland annat:
• Inbjudningar till Vi Ungas utbildningar i bland annat ledarskap, arrangörskap, föreningskunskap och normkritik.
• Fasta bidrag i form av ett årligt föreningsbidrag och ett nybildningsbidrag (för nystartade föreningar).
• Möjlighet att söka större bidrag från Snabba Slanten, Internationella
Fonden och Lägerfonden.
• Hjälp och stöd med föreningsarbetet. Vi Unga levererar till exempel
medlemsregister, protokollsmallar, bankkonto och mycket mer.

• Demokratiskt inflytande över vad hela Vi Unga ska göra och styras.
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• Ett sammanhang där de kan träffa andra ungdomar för att utbyta
idéer och få vänner för livet.

STÖD

KONTAKT

Vi Unga är uppdelat i distrikt, som ungefär motsvarar en SV-avdelning.
Varje distrikt är demokratiskt styrt och har en egen styrelse av ideella
medlemmar som väljs på en distriktsstämma, dit föreningarna skickar
ombud. Vissa distrikt har personal som arbetar med att stötta Vi Ungaföreningarna. Andra distrikt bygger helt på ideell kraft.
Oftast är det bäst att ta kontakt med Vi Unga-distriktet i din region. På
viunga.se/distrikt hittar du aktuella kontaktuppgifter.
Vi Unga-distrikt finns över stora delar av Sverige, men inte hela. Därför
finns det möjlighet för de SV-avdelningar som vill ha ett aktivt samarbete
där ett distrikt saknas att ingå i ett samarbete med Vi Unga centralt. Kontakta Vi Unga centralt via viunga.se/kontakt för mer information.

Foto: Johan Borehed

