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I) Organisation     :   

1.1) Laholm utan gränser föddes     :   

Ett socialt liv är ibland svårt att skapa, särskilt för de invandrare som kommer till kommunen;  de saknar 
nätverk,  behärskar  inte  språket,  lever  isolerade  från  sin  familj,  bor  ibland  ute  på  landsbygden  med 
begränsade  möjligheter  att  ta  sig  till  centralorten  har  begränsade  ekonomiska  tillgångar…  Många 
människor  som  bor  i  Laholms  kommun  står  inför  denna  svårighet  av  social  sammanhållning,  och  i 
förlängningen av integration.

Under semesterperioden 2010, samlades flera studenter från SFI i Laholms kommun (Halland, Sverige) för 
att ordna ett antal kulturella aktiviteter varje vecka. I januari 2010 fanns inomhusfotboll. I februari 2011 
skapades en kulturell blogg för att  främja social sammanhållning och integration av invandrare och ny 
inflyttade  i  Laholms  Kommun.  Basketball  och  bordtennis  börjades  de  följande  månaderna.  På 
internationella mat dagen i maj 2011, samlades människor av 8 olika nationaliteter för att presentera den 
kulinariska mångfalden inom Laholmskommun.

I juni 2011 skrev Matthieu Kerleroux (som var en student på SFI som kommer från Frankrike) och Anna 
Haraldsson – integrationssamordnare i Laholm kommun – ett projekt för att utveckla det interkulturella 
utbytet och optimera existerande integrationspolitik genom att skapa en mångkulturell förening.

Projektet ” Etablering i Samhällslivet” började i september 2011 och beviljades en period av sex månader 
tack vare Hallands Länsstyrelse genom Laholms Kommun. Många kulturella aktiviteter genomfördes: fiske, 
jonglering,  svamp-safari,  en  interculturell  festival,  matlagningskurs  …  Matthieu  Kerleroux  är  projekt 
koordinator.

Lördagen den 29 oktober 2011 samlades 43 människor av 19 olika nationaliteter på Laholms lärcentrum för 
att skapa en mångkulturell förening i Laholm. En styrelse valdes demokratiskt. Aida Begic, från Bosnien 
och  Hercegovina  valdes  av  styrelsen  till  posten  som  ordförande  i  föreningen.  Styrelsen  består  av  11 
ledamöter från 10 olika länder :

Aida Begic (Bosnien-Herzegovina) : Ordförande.
Ulf Bjerstaf (Sverige) : vice ordförande.
Enis Toskan (Kosovo): Sekretare.
Hurcan Kocak (Kosovo/Turkiet) : vice sekretare.
Ahmed Mussa (Palestina) : Kassör.
Namiq Binnatov (Azerbaidjan) : vice kassör
Susanne Peter (Tyskland) : ledamot
Jörg Bretshneider (Tyskland) : ledamot
Levon Shamlian (Libanon / Armenien) : Ledamot

Rara Gendis Danerek (Indonesien) och Noor Ali (Somalia) gick med styrelsen i november som ledamoter.

Styrelsen har under det gångna året hållit 14 protokollförda möten. 
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Grunden för  denna  mångkulturella  förening  bygger  på  viljan  att  skapa en  känsla  av  gemenskap med 
respekt för individuella och kulturella skillnader.

Styrelsen uppmanade alla invånare i staden Laholm att föreslå ett namn för den här föreningen i november. 
Styrelsen  diskuterade  förslagen  7  november  och  valde  ett  namn: Laholm  utan  gränser. Stadgarna  var 
giltiga  med LUG styrelsen  den 28  november  2011. Laholm utan  gränser  (LUG) höll  en tävling  för  att 
utforma en logga. Styrelsen använde olika kriterier för att bestämma bästa logotyp av 11 olika förslag.  

Laholm utan gränser är en multikulturell förening som har tre ändamål:

 Bygga broar och skapa mötesplatser genom kulturella aktiviteter för nyanlända flyktingar, andra 
invandrare, nyinflyttade svenskar i Laholms Kommun och de redan boende i kommunen .
2) Bryta nyanländas isolering genom att skapa sociala nätverk.
3)  Starta samarbete med andra föreningar i Laholm för gemensamma aktiviteter och socialt utbyte.

Laholm utan gränser (LUG) är  en multikulturell  förening för  och med invånare av olika nationaliteter i 
Laholms kommun.  Vi  vill överbrygga  kulturella  och  språkliga  skillnader genom  att  lära  av varandra. 
Laholm utan gränser föddes med tron att mångfald av kulturer är en mycket stor rikedom för oss allihopa. 
Invandrare och svenskfödda kan mötas kring gemensamma intressen och lära känna varandra. Laholm 
utan  gränser  vill  bygga  broar  och  skapa  mötesplatser  mellan  nyanlända  flyktingar,  andra  invandrare, 
nyinflyttade svenskar i Laholms Kommun och de redan boende i kommunen.

Laholm utan gränser (LUG) prioriterar 3 områden: sport/hobbyaktiviteter, familj/resor och yrkesliv. 

1.2)   En nytt blogg :   www.laholmutangranser.com   :  

Laholm utan gränser var glad och stolt att presentera sin nya blogg. Det är en ny blogg i andan av mångfald 
och interkulturellt utbyte.  Denna nya blogg symboliserar solidaritet och möten mellan människor, och det 
växer för varje vecka i Laholms kommun, genom vår förening.

Den gamla bloggen (www.sfilaholm.wordpress.com) var till för att lära sig mer om den svenska kulturen. 
Den nya bloggen kommer att fortsätta med detta uppdrag, men vill också att uppmuntra social interaktion 
inom kommunen.

Det bästa sättet att hjälpa LUG och att få detta träd av solidaritet att växa, är att bli medlem i föreningen. 
Bloggens besökare kan hitta all information för det i “Gå med”. Innan dess, läs “Lära känna varandra” för 
att veta vem LUG är och hur Laholm utan gränser föddes.

Det finns också en kalender med kommande evenemang på denna blogg.

Tipsa om denna blogg till alla dina vänner, släktingar, grannar … och visa dem dynamiken i vår förening!
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José Josemi är redaktör och Matthieu Kerleroux är administrator. Bloggen skapades av Matthieu Kerleroux. 
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Domänen www.laholmutangranser.com köptes mycket billigt (117 kr för ett år). LUG startade att skapa den 
ny  blogg  den  25  november  2011.  Det  är  nog  anledningen till  att  antalet  besök  minskade  så  mycket  i 
december. LUGs styrelsen bestämde att skapa en annan blogg som kopplas ihop med föreningens uppdrag. 

Bloggen var också bra för att informera om LUG i media. Det fanns 15 artiklar om Laholm utan gränser och 
projektet  ”Etablering  i  samhällslivet”  i  tidningar  2011  (Laholms  tidning  och  Hallands  posten).  Radio 
Halland och en TV4 gjorde också en reportage.

1.3) Vårt nätverk :

Vårt  nätverk  är  ganska  begränsat,  eftersom  vår  förening  nyligen  startade.  Vi  välkomnar  emellertid 
samarbete med flera organisationer.

1.3.1) Hallands Länsstyrelse     :  

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Den är en viktig länk mellan 
människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

I  en neutral  och opartisk  roll,  har  Laholm Utan Gränser genomfört  många aktiviteter  genom projektet 
Etablering i Samhällslivet, som samfinansieras med Halland Länstyrelsen och Laholms kommun.
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1.3.2)   Laholms kommun:  

Laholms kommun hjälper också till att stödja Laholm utan gränser ekonomiskt och moraliskt. Laholm utan 
gränser samarbetar bland annat med:

- Lärcentrum (särskilt SFI och Svenska som andra språk) som genom sin dynamik aktivt har bidragit till 
uppkomsten av denna förening

- Folkhälsocentrum som tillåter oss att bedriva idrottsverksamhet till bra priser.

- Biblioteket, som tillät oss att genomföra vissa projekt (för att ge en gåva till Rädda Barnen för människor i 
Somalia och ordna en utställning med teckningar av medlemmar från Kosovo …). Skapande av  läsecirklar 
är på gång.

- Turistbyrån hjälper oss att sprida och ta emot information för att skapa de sociala band som är grunden 
för vårt engagemang.

Kultur och utbildningsförvaltningen som har administerat Matthieu Kerleroux:s anställning.

1.3.3)   Grön Integration:  

Denna partner är viktig därför dess uppdrag är att främja tillgång till anställning av utlänningar i Laholms 
Kommun. Flera kulturella aktiviteter har också gemensamt organiserats under de senaste månaderna.

1.3.4)   Laholm Bordtennis Klubb:  

Socialt engagemang och dynamiken i LBTK är känd och erkänd bortom Kommunens gränser. Klubben har 
alltid visat stor öppenhet mot utlänningar även innan Laholm Utan Gränser föddes. De bästa projekten 
ligger i framtiden.
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1.3.5)   Ungdomsföreningen:  

Gemensamma projekt och värdefullt stöd från dess ordförande : Sofia Larsson.

1.3.6)   Alfa Föreningen:  

Alfa 2 är ett kommunalt projekt som genomförs med stöd av Europeiska socialfonden. Alfa 2 är arbetsplats 
och  mötesplats  för  människor  med  intellektuella  funktionsnedsättningar.  De  arbetar  för  demokrati, 
delaktighet, inflytande, gemenskap och självförtroende.

1.3.7) Strandmiljö Laholm :

Strandmiljö  Laholm arbetar  för  att  biltrafik  och parkering på stranden skall  minska och att  skötseln av 
stranden ska utföras med ekologiska och biologiska kunskaper.

I måndags den 16 januari  bestämde Laholm utan Gränsers styrelse att genomföra projekt med Strandmiljö 
Laholm. Styrelsen beslöt att ordna natur vandringar med Strandmiljö Laholm.

 

Vi utvecklar regelbundet utbyte med flera organisationer som delar samma värderingar som Laholm Utan 
Gränser.  Vi  kan  bland  annat  nämna: Concept  Laholm, Rädda  Barnen, Röda  Korset och  Laholms 
föreningsråd     …
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II) Verksamheter     :   

2.1) Innan vi skapade en förening...  
Olika  aktiviteter  organiserades  redan  innan  själva  föreningen  LUG  föddes  och  de  var  viktiga  för  att 
organisera oss som en förening. Vi organiserade en massa olika aktiviteter: t.ex. lära sig fiska på laxdagen, 
sälja  mat  från  andra  länder  på  Gammaldags  marknad  och  Internationella  mat  dagen,  organisera 
Violfestivalen  med  Ungdomsrörelse,  organisera  en  svamp  safari,  ordna  en  utställning  på  biblioteket, 
upptäcka modern dans i Teckningsmuseet, starta basket-ball på folkhäsocentrum, upptäcka jongleri med en 
fransman…  

2.2) Maxi Cup     :   
17 personer från 9 olika nationaliteter deltog i  denna tävling. Vi hade matcher varje söndag i oktober och 
november 2011. Det var mycket positivt för att genom sporten kunde människor mötas  på planen. 
LUG  förlorade visserligen  finalen  men  var  mycket  nöjda  över  sin  andraplats. Det  var  bara  män  som 
spelade. 

Tanken med det  här  laget  var  att  samla  ihop  människor  med olika  nationaliteter  för  att  spela  fotboll 
tillsammans  med  svenskar.  Vårt  mål  var  att  ha  kul  ihop,  att  vi  kom  tvåa  var  en  bonus  och  en  stor 
överraskning. Vi har använt oss av 17 spelare och av dem är det bara fem stycken som spelar fotboll aktivt. 
50 kronor begärdes  för varje  spelare för  de  två månader  tävlingen  varade. Detta  belopp  hjälpte att 
erbjuda korv och läsk för att de andra lagen den sista tävlingsdagen.

2.3) Bord tennis     :   
Den aktiviteten började på lördagen 26 november,  mellan kl.  9.00 till  kl.  10.00 och fortsatt  i  december. 
Mellan 6 till 13 stycken (bara 3 kvinnor) spelade varje vecka med en annan group. Målet var verkligen att 
hjälpa invandrare och svenskar att gör den aktivitet ihop. Stämningen är mycket god.  Tack vare LBTK fick 
vi spela gratis. 
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2.4) Traditionell kinesisk dans  

Den 25 november lärde sig Zeina (Morocco), Wassana (Thailand) och hennes kompis, Anne-Marie, Kalle, 
Anneli  (Sverige),  Lien  (Vietnam),  Ahmed  (Somalia),  Kwong  Ok  (Sydkorea)  och  Lief  (Danmark) en 
traditionell dans från Kina. Weiwei ledde den kursen. Det var verkligen spännande att lära sig denna dans i 
Laholm. Vi kan förstå hur svårt det är att lära sig denna dans och hur exakta gesterna är. Alla kommer igen 
nästa fredag, kl. 18.00. I december ordnades två andra gånger men det kom bara 4 och 6 personer.  14 olika 
personer (bara två men) provade den kurs.

2.5) Blommor i tavlan  

Kwang Ok kommer från Sydkorea organiserade den kurs för alla som ville lära sig hur man gör en ram 
med torkade blommor. Hon organiserade kursen två gånger  på Grön Integrations kontor.

9 personer lärde sig hur man gör en ram med torkade blommor. Kwang Ok delade sin passion med alla. 
Det är verkligen en konst. 23 stycken från 11 olika länder deltog i denna kurs i november och december 
2011. Vi organiserade kursen två gånger : 10 november 2011 och 15 december 2011. 

Kwong Ok plockade upp blommorna i våras och somras i skogen. Det tog flera veckor för blommorna att 
torka. Hon hade inte mindre än 29 olika blommor och växter!

Ett stort tack till Kwang Ok för denna spännande och roliga tid vi hade tillsammans!

2.6) Språkkurs     : Arabiska  

Mohamed Ahmed Mussa kommer från Palestina. Han är kassör i vår mångkulturella förening Laholm utan 
gränser. Ahmed anser med rätta att integration är en process av ömsesidigt utbyte och umgänge. För att 
lära känna varandra bättre, måste vi kommunicera bättre och bli mer öppna för andra kulturer och därmed 
för andra språk.
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Dessutom föreslår Ahmed att varje utlänning som vill kan undervisa i sitt modersmål till andra. Ahmed 
talar arabiska och vill lära ut detta underbara språk till människor som önskar. Dessa kurser var gratis för 
föreningens medlemmar och 20 kronor / kurs för icke-medlemmar.

 Den första  kursen började den tisdag 29 november kl  17.00 på Lärcentrum i  Laholm.  Det  var  mycket 
intressant . Han undervisade alfabetet, uttal och handstill. Vi har också lärt oss några grundläggande ord.

Lektionerna hölls varje tisdag från kl. 17.00 till 18.30 på Lärcentrum i december. 7 personer anmälde sig på 
denna aktivitet (4 kvinnor och 3 män). 

2.7) Pyssel för barn  
Uppmuntrade av Susan (Peter), och med hjälp av Aleksandra och Susanne  (Sombruzki), har 11 barn mellan 
2 och 10 år haft en fantastisk tid den 24 november mellan 16.00 och 18.00 på Grön Integrations kontor. Barn 
hade valet att göra vad de ville göra: Rita, måla, hantverk, juldekorationer med kottar och mossa, papper 
snöflingor, stjärnor i lådor, dörr krans … För många föräldrar var det också ett tillfälle att träffas och umgås. 
Flera nationaliteter var där : Marocko, Litauen, Tyskland, Bosnien-Hercegovina och Irak. Den 20 december 
2011 var organiserades samma aktivitet. Bara 4 barn kom hit denna dag eftersom julen var nära.  

2.8) Pannkakskören     :   

Jenni Anna Gustafsson älskar musik, sång, laga mat och vill gärna dela sin passion med andra människor. 
Därför sjöng vi tillsammans med andra musikglada från Sverige. Först inbjöd Jenni personner från Laholm 
utan gränser att smaka pannkakor hon lagade till oss och dricka läsk. Det var en bra start innan vi började 
sjunga. 9 personer (7 kvinnor och två män) från 5 olika länder sjöng visor,  psalmer,  kanon-sånger och 
spelade ihop. De upptäckte nyckelharpan som är ett traditionellt instrument från Sverige.
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Det var verkligen trevligt att träffa varandra och upptäcka mer om svensk kultur genom sången.

Tack Jenni för din gästvänlighet och denna trevlig tid ihop.

2.9) Inhomhus fotboll     :  
Mellan 14 till 19 personer deltog i denna verksamhet varje fredag kväll. Stämningen är mycket positiv även 
om det var två män som orsakade problem för resten av gruppen. 
11  olika länder representerade. Det  var  bara män. Denna verksamhet är  populär,  även om det  finns  inte 
många  svenskar som kommer. Hisham  Gassim  (från Irak) har  blivit samordnare  för denna  verksamhet i 
november. Han var fotboll tränare i sitt hemland och han här mycket duktig.  

2.10) Sticka och virka  

Den 5 oktober organiserade LUG med Grön Integration första kursen för att lära sig sticka och virka. 12 
personer – varav 3 barn – kom och lyssnade på tipsen från Ing-Marie Nilsson. Ing-Marie hjälpte oss mycket 
och hon var mycket tålmodig.  Aïda förberedde en fika för alla också och vi kände oss som hemma…

Den aktiviteten funkar bra. 16 olika kvinnor och 8 barn deltog i denna aktivitet i två månader. Den aktivitet 
finns varje onsdag från kl. 17.00 till kl. 18.30. Cirka 12 kvinnor kom varje vecka. 
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2.11) Filmklubb     :  
Laholm utan gränser tog kontakt med Swedish film för att skapa sin egen filmklubb. Organisationens mål 
är att ordna filmvisningar från olika länder varje vecka. Den första sessionen började måndag 29  december, 
2012 på Lärcentrum. Filmen följas av en  debatt. Soraya M. (originaltitel: The Stoning of Soraya M.) är en 
dramafilm från 2008, baserad på en sann historia om Soraya Manutchehri, en kvinna i Iran som avrättades 
genom stening  efter  anklagelser  om otrohet.  Alla  människor  som vill  var  välkomna  att  delta  i  denna 
festival. Vi tittade filmen på Lärcentrum i Laholm. Ett stort Tack till Pia Svensson för att lämna LUG att 
använda  den  lokal.  Aktivitet  fanns  från  kl  17.00  till  kl.  19.30.  Bara  tre  personer  deltog  i  denna  första 
sessionen. 

2.12) Vandringen på Hallandsåsen i Osbecks fotspår  

“Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder”.

Det regnade mycket på julediga men 11 personer upptäckte naturreservatet Osbecks bokskogar. Osbecks 
bokskogar ligger på Hallandsåsens nordsluttning strax intill samhället Hasslöv i Laholms kommun. Här 
verkade blomsterkungen Linnés lärjunge Pehr Osbeck som präst under andra halvan av 1700-talet. Han 
hade den storslagna ambitionen att lära sig så mycket som möjligt om teologi, naturhistoria och medicin. 
Tack vare att  Osbeck flitigt skrev ner allehanda upptäckter och iakttagelser vet vi idag mycket om hur 
naturen och bygden kring Hasslöv såg ut under denna tid. En chans att jämföra Osbecks observationer med 
dagens  förhållanden  ges  om  man  går  den  så  kallade  Osbecksrundan,  en  informativ  tur  från 
bronsåldersgraven Lugnarohögen öster om Hasslöv upp på åsen till Brantekälla och tillbaka. Vi kunde inte 
besöka muséet men vi hoppas att det ska bli möjligt till våren.

Gunilla,  Ulf,  Gunvor,  Tore,  Vera,  Moa,  Gerd  som kommer  från  Sverige  hjälpte  Wei  Wei  (Kina),  Aïda 
(Bosnien), Anna (Polen) och Matthieu (Frankrike) att läsa och förstå vad som var skrivit på skyltarna längst 
vägen. Det var kul och roligt för att förbättra vår svenska men också för att jämföra skogens miljö mellan 
olika länder.

Laholm utan gränser Årsberättelse 2011 – 24 mars 2012 12



2.13) Bandrosor  

Det är fantastiskt vad man kan göra med ett enkelt band och lite tålamod. Dessa enkla bandrosor är ett 
utmärkt sätt att lägga till en feminin touch till många av dina hantverk och tillbehör och kan även användas 
separat för att skapa vackra bordsdekorationer och arrangemang för våra nästa fest.  Aida Begic – LUG 
ordförande -från Bosnien ledde denna aktivitet. Det var på jullovetoch 8 kvinnor och en man upptäckte den 
aktivitet.

2.14) Upptäck Järnvägsmuséet i Ängelholm     

Ett modernt upplevelsemuseum för alla! Här visas järnvägshistoria i spännande miljöer. Stort  program-
utbud med musei- och familjedagar, skollovs-aktiviteter, loklekis, ångtågsturer och mycket mer. Kom med 
dina barn ! I december förberedde LUG en resa till Ängelholms järnvägsmuséum för att förbereda ett besök 
den 5 januari 2012 för alla Laholm utan gränsers medlemmar. 

Vi hade kommit överens om att en guide skulle presentera oss muséet. Guiden skulle tala langsamt och 
med  enkla  ord  så  att  alla  kunde  förstå.  21  personer  upptäckte  magin  i  detta  lilla  mycket  intressanta 
museum.
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Vi  hade  kommit  överens  om  att  en  guide  skulle 
presentera oss muséet. Guiden skulle tala langsamt och 
med  enkla  ord  så  att  alla  kunde  förstå.  21  personer 
upptäckte  magin  i  detta  lilla  mycket  intressanta 
museum.

Så  vi  möttes  av  vår  guide  som  var  ingen  annan  en 
invandrad från Kanada för mindre än 5 år sedan! På 
 perfekt  svenska,  berättade  hon  för  oss  om den rika 
historien och om olika föremål i museet. Många roliga 
aktiviteter  erbjöds  också  och  nio  barn  i  gruppen 
utmärkte sig i Tipspromenaden.För vuxna var det ett 
bra tillfälle att utforska den svenska kulturen. Lunchen 
var också ett tillfälle att lära känna och förstå historien. 



2.15) Kung-fu     :     

2.16) Fotboll med LFK  
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Kinesiska kampsporter, kallas mer ofta Kung-Fu 
eller kinesisk boxning.  Det består av hundratals 
olika stilar att slåss med bara händerna eller med 
en bambustav, som utvecklades i Kina under 
århundradena. 

Levon Shamlian kommer från Libanon. Han är 
medlem i Laholm utan gränser styrelse. Han har bott 
i Sverige i 3 år och han har svart bälte i Kung-fu. 
Levon började en Kung-fu kurs på lördag den 3 
december 2011 på  Folkhälsocentrum. Det 
började kl. 16.30 till kl 18.00. Han gjorde den kurs 
3 gånger i december. Det var mellan 3 till 7 stycken 
varje gång om tåget i våra respektive länder.

Joachim och Arton arbetar för Laholms Föreningsråd. Den 
16  december  var  de  på  Lärcentrum.  Syftet  med  deras 
besök var att presentera sin förening och sitt nya projekt 
där de vill låta utlänningar upptäcka nya sporter, speciellt 
fotboll. I januari 2012 vill de starta fotboll grupper för barn 
eller  ungdomar som är  6 till  16 år  gamla.  De ska ordna 
denna aktivitet på fredag eftermiddag.   Tanken är att ge 
grunderna i fotbollen till människor som vill så att de kan 
träna med lite duktigare spelare sedan. 

Det  är  också  ett  bra  sätt  att  socialiseras  och  därmed 
integreras i det svenska samhället. Denna verksamhet är 
naturligtvis  öppen för  tjejer också.  Arton är  samordnare 
för denna verksamhet. LUG hjälpte att starta den aktivitet 
med eleverna i Lärcentrum. 7 föräldrar anmälat sig deras 
barn (3 tjejer och 4 pojkar). 

http://laholmsforeningsrad.se/hem


III) Föreningslivet :

3.1)   Föreningens värdegrund     :  

Föreningen är öppen för alla.  Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
Laholm utan gränser vägrar i  sin handling :  all  diskriminering på grund av ras,  kön, etnicitet,  religion, 
nationalitet, politisk uppfattning eller social klass.
Personer som bryter mot dessa principer får inte rätt ansluta sig till föreningen. 

Beslutet att vägra ett medlemskap eller beslutet att utesluta en medlem som bryter mot dessa principer 
kommer att tas enbart av styrelsen. Ett brev som motiverar beslutet kommer att skickas till den berörda 
personen.

 Laholm utan gränser är mer ett medel än ett mål för att visa hur mycket Laholms kommun är rikt på dess 
mångfald. Föreningen samlar folk av olika nationaliteter som vill öppna ett kulturellt utbyte, som tror på 
värden av solidaritet och som är intresserade av integrationsfrågor. 

Två personer  ville  inte respektera  spelreglerna  i  fotboll  från september till  november.  De förolämpade 
lagkamrater och gjort narr av andra eftersom de spelade dåligt eller inte har gjort ett bra pass. De hotade 
olika personer också. LUG accepterar inte att människor inte respektera reglerna, särskilt om det utgör en 
risk för andra. Vi accepterar inte att man försöker tillämpa sina egna regler om det går mot vad gruppen 
vill. De var inte välkomna att fortsätta aktiviteter inom LUG. 

3.2) Medlemmar      :   
Medlemsantalet för det gångna året har varit 32 betalande medlemmar. Medlemsantalet växer varje vecka 
och flesta medlemmar var rekryterade i slut december! Vi kunde inte starta att rekrytera en massa nya 
medlemmar  innan  december  eftersom  vi  behövde  skapa  många  olika  saker  innan  :  stadgarna, 
medlemsansökan, styrelsens medlemmar, utveckla aktiviteterna, logga …

Årsavgift om 50kr per person eller alla i familj med barn ej fyllda 18 år betalas vid inträde. Medlemsavgiften 
är  årlig  och  fastställs  av  årsmötet.  Betalda  avgifter  återbetalas  ej.  Eftersom  många  av  föreningens 
medlemmar är hårt pressade rent ekonomiskt, har de inte möjlighet att vara delaktiga i andra föreningar 
som finns i Laholms kommun. Därför har LUG en låg medlemsavgift på 50kr/år. Detta är viktigt, eftersom 
många medlemmar annars inte hade kunnat delta i aktiviteter eller vara medlemmar i föreningen. 

Laholm  utan  gränser  vill  verkligen  tacka  alla  vontontär/medlemmar/partner  som 
hjälpte till att organisera aktiviterna, stärka föreningen och utveckla vårt nätverk.
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IV) Projektet     :   
Laholm  utan  gränser  är  en  ny  förening  som  fortfarande  behöver  att  bli  starkare.  För  2012  vill  LUG 
styrelsen att : 

A) Organisation     :   
1) Skapa och publicera den nya hemsidan: www.laholmutangränser.com

2)  Rekrytera medlemmar i syfte att vara 150 st. i slutet av februari 2012.  

3) Öppna ett konto i banken.

4) Förbereda en enhet i syfte att undersöka vad medlemmarna tycker om föreningen. 

5)   Förstärka styrelsens kompetenser genom att använda sig av utbildningar (tex politikerskolan) och 
koordinatorns erfarenhet av föreningsarbetet.
LUG har inte funnits länge och för de flesta av föreningens medlemmar är det helt nytt att vara delaktiga i 
en ideell organisation. Det tar tid att lära sig hur en förening fungerar, hur en styrelse är uppbyggd och vad 
den  enskildes  ansvarsområden  går  ut  på.  Föreningen  behöver  fortfarande  hjälp  med  att  bli  mer 
strukturerad och självständig. Det fantastiska resultatet från första projektet måste följas upp, förbättras och 
vidareutvecklas.

6) Undersöka  vägar för egenfinansiering av föreningen (EU, sponsorer, donatorer, projekt som genererar 
inkomster till föreningen etc.).

7) Hitta en lokal för att utveckla aktiviteter. 

8) Mediakontakter för att sprida information om föreningens aktiviteter och syfte/mål.

9) Vidareutveckla nätverk med andra föreningar och organisationer i Laholm, Halland och övriga Sverige.

B) Verksamheter     :   
1) Starta minst 15 nya verksamheter och fortsätta den nuvarande verksamheten.

2) Öka relationerna med de andra myndigheter i kommunen och i Hallandslän.

3) Förbereda Årsmötet för den nya föreningen i mars 2012.

4) Skapa en handlingsplan om varje område. 

5) Starta studiecirklarna : 
LUGs styrelse vill betala människorna som leder kulturella aktiviteter. Det är möjligt om LUG samarbetar 
med ABF.  ABF är  Sveriges  största  studieförbund som finns  i  Laholms kommun.  Laholm utan gränser 
erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang och ABF hjälper till med att betala en 
lön  för  den  ledare  som  ordnar  kursen.  Grundtanken  med  projektet  är  att  bryta  isoleringen  och  öka 
integrationen för folk med invandrarbakgrund. Studiecirklarna kan bli ett naturligt sätt för dem att mötas 
och under året  har  de haft  flera spännande cirklar  som pyssel  för  barn,  sticka  och virka,  blomster-och 
textilslöjd, folkdans, språk, friskvård, matlagning, IT kurs m.m.

Studiecirklarna är en del i  projektet som Laholm utan gränser vill driva tillsammans med ABF. För alla 
aktiviteter, ska deltagarna betala maximum 20 kronor per kurs. 30 % av pengarna ska gå till att hjälpa LUG 
att ordna nya aktiviteter i framtiden och för att bidra till föreningens självförsörjning. 70 % av pengarna går 
till ABF som ska betala en lön till ledaren av varje kurs. Denna aktivitet är bra av flera anledningar : 

- Det skapar en varm stämning mellan människor. Det märks tydligt att cirkeln även är ett sätt för 
dem att få träffa andra invandrare och bygga upp ett nätverk. De är hjälpsamma mot varandra och 
delar gärna med sig av sina kunskaper till varandra. 
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- Den ger  billig utbildning till folk. Flera utbildningar kan bli mycket viktiga för att hjälpa dem att 
längre fram hitta ett jobb (t ex. IT kurs, språk kurs …).

- Den ger en första arbetslivserfarenhet i Sverige, vilket är vikigt att ha när man söker arbete.  För en 
person  som  länge  varit  arbetslös  bidrar  denna  aktivitet  till  att  återfå   självförtroendet  och 
motivationen till att söka nya jobb

- Den ökar kursledarens och föreningens självständighet.

Denna  aktivitet  utgör  ingen  kostnad  för  projektet  i  sig  utan  den  är  en  viktig  del  i  finansieringen  av 
föreningen, den binder samman föreningen med andra strukturer i  kommunen  och den är framför allt 
viktigt för  föreningens förmånstagare.  

6) Starta upp utvecklingen av ett koncept för ett socialt företag. Strategin går ut på att starta ett företag som 
fokuserar på att hjälpa invandrare att få erfarenhet i Sverige inom deras egna yrken och att få möjlighet och 
verktyg att blir mer självförsörjande.

7) Hjälpa arbetslösa personer att få en körkurs med en handledare.

8)  Organisera resor med syfte att förbättra förståelsen för det svenska samhället och utvidga det sociala 
nätverket.

Laholm, 
den 24 mars 2012 

Laholm utan gränser styrelse
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