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ANTAL DELTAGARE I FÖREBILDARNAS VERKSAMHET

En förebild för oss är en individ
som väljer att se möjligheter och
som tar ansvar för att påverka
sin egen situation och samhället
positivt. En individ som inspirerar
andra att ta efter.

Förebildarna har sedan starten 2016 haft över 1000 unga deltagare i sina utbildningsprogram och
gett förutsättningar för över 100 ungdomsdrivna projekt med inriktning samhällsnytta. Under
verksamhetsåret 2019 deltog 537 unga individer i våra utbildningar.

ungdomsdrivna projekt sedan start

VERKSAMHETSLEDAREN
HAR ORDET
2019 är ett år som vi i teamet kommer minnas
tillbaka på som året när vi valde att förtydliga,
förenkla men också förstora. Förtydliga i vårt
budskap. Och de mål och effekter vi väljer att
mäta. Förenkla i att utveckla och också digitalisera
utbildningsmaterial så att vårt arbete kan spridas till
fler. Och kunna utföras av fler. Men framförallt fokus
på att förbereda för att förstora. Att kunna skala
upp. För är det någon gång vi ser att det behövs
hopp och framtidstro mer än någonsin så är det nu.
Någon som visar i enkelheten att själv välja att göra.
Men då krävs det att någon vågar börja. Någon som
vågar ta ledarrollen och inspirerar andra att ta efter.
Tar efter och gör detsamma. Sprider hopp och
framtidstro.
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Vi ser nu fram emot 2020 där fokus ligger på att
skala upp våra utbildningsprogram och utveckla våra
kampanjer digitalt så att de får en betydligt större
spridning. 2020 blir också året där vi kommer arbeta
med att hitta fler sponsorer och kampanjpartners
från näringslivet. Tack vare Stenastiftelsens
donation har vi nu möjlighet att de kommande två
åren bygga organisationen så den är stabil och fullt
redo för kommande satsningar.

Julia Hult
Verksamhetsledare

deltagare i våra utbildningsprogram sedan start

av deltagarna i Förebildarnas
utbildningsprogram upplever att
de fått ökad förståelse för vad de
kan skapa på egen hand.
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VI SKAPAR
FRAMTIDENS
FÖREBILDER.

We do not wait for change

WE CREATE CHANGE
1. FÖRSTÅ

2. KUNNA

3. GÖRA

För att påverka sitt eget liv och
samhället i en positiv riktning
måste du först förstå att du själv
har den möjligheten. För med
den insikten kommer makten
och självförtroendet att påverka
sitt eget liv och samhället.

För att kunna göra en positiv
påverkan i ditt eget liv och
samhället så måste du få verktygen att göra. Och det bästa
sättet att börja våga göra är att
få träna på det. Helt enkelt att
tillåtas göra.

För att göra en positiv påverkan i samhället krävs det att du
använder din förståelse och dina
förmågor för att göra. I detta
steg ger vi förutsättningar för
ungdomsdrivna projekt som
genomförs lokalt här och nu.

FÖREBILDARNA
UTVECKLAR ENTREPRENÖRIELLA
FÖRHÅLLNINGSSÄTT

FÖREBILDARNA UTVECKLAR
ENTREPRENÖRIELLA
FÄRDIGHETER

FÖREBILDARNA GER FÖRUTSTÄTTNINGAR
FÖR UNGDOMSDRIVNA SAMHÄLLSNYTTIGA
PROJEKT OCH SAMHÄLLSENGAGEMANG

örebildarna är en icke vinstdrivande organisation som finns för
att skapa framtidens förebilder. Genom utbildning, kampanjer
och projekt arbetar vi med att lära och ge möjligheter för unga
individer mellan 16-25 år att själva skapa ett konstruktivt,
handlingskraftigt och positivt samhälle.
Det tror vi resulterar i starka, ansvarsfulla och möjlighetstänkande
individer med en positiv framtidstro. En ny generation av
Förebilder.

Vi påverkar

Utgå från dina
egna resurser
och se din
egen roll

Alla har potential

ATT VARA
EN FÖREBILD
Vi har valt att använda lokala
förebilder och entreprenörskap
för att ge unga mod, vilja och
förutsättningar att själva kunna
göra. Förebilder; för att du i
en förebild kan identifiera och
relatera. Och få förståelsen för
att du själv kan göra samma
sak. Entreprenörskap; för att få
verktygen till att kunna göra.
Gå från tanke till handling, våga
fatta beslut och gå en annan
väg om den första inte riktigt
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Försök
om och
om igen

funkade. Helt enkelt påverka
det du kan påverka.
Och då handlar det om vilka
val du väljer att göra. För även
om alla har olika förutsättningar med olika startsträckor så
finns det alltid möjligheter för
den som väljer att se sitt eget
ansvar. Och med möjligheter
kommer makten att kunna påverka sitt eget liv och skapa ett
positivt samhälle och framtid.

ATT VARA EN

FÖREBILD

Våga gå från
tanke till
handling

Se och
agera på
möjligheter

Vi genomför kampanjer och
lyfter positiva exempel och
lokala förebilder för att ge en
förståelse för att du själv kan
göra samma sak.

KAMPANJ

87%

av deltagarna i Förebildarnas utbildningar under 2019 upplever
att de har förändrat sitt mindset
kring vad som är möjligt.

Vi förändrar

PROGRAM

Vi ger unga individer möjlighet
att skapa och genomföra korta
projekt, lokalt här och nu, för
att förändra samhället i en
positiv riktning.

Vi utbildar

PROJEKT

94%

23

Genom entreprenöriellt
lärande utbildar vi unga
individer mellan 16-25 år
inom ledarskap och socialt
entreprenörskap.

av deltagarna i Förebildarnas
utbildningar under 2019 tycker
att de har utvecklat sina entreprenöriella förmågor.

ungdomsdrivna projekt inom
socialt entreprenörskap under
2019.
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SVERIGES FÖRSTA
- VI HAR BÖRJAT

VÅRA KAMPANJER

Vi genomför årliga kampanjer för att uppmärksamma, sprida och
skapa förståelse för vad man kan själv kan skapa på egen hand.

Varför kampanjer:
Vi tror att människor gör som andra gör. Och att det
bästa sättet att få fler individer att börja göra, är att visa
upp det vi vill att de ska ta efter. För ju fler vi ser som gör
en positiv påverkan. Ju fler finns det att ta efter.

Vi har därför valt att genomföra kampanjer med
målet att åstadkomma en attitydpåverkan i fler, nya
och moderna forum med möjligheten att nå fler i
vår målgrupp.

HUR PÅVERKADE VI
ATTITYDER 2019?

Vi lyfter och sprider lokala förebilder
Under 2019 arrangerade Förebildarna Sveriges första Förebildsgala tillsammans med att Förebildspriset i tre kategorier delades ut. Galan inriktade sig
på att lyfta hur människor runtomkring oss valt att
göra en positiv skillnad och lockade över 150 gäster.

Även Förebildspriset arrangerades för första gången 2019. Med över 15 nominerade i tre kategorier
fick till slut Ramza Joseph, Omar Benaim och Filip
Plan gå hem med prisen som ”Årets unga Förebild”
”Årets vardagsförebild” och ”Årets Förebild”.

15 3 170

nominerade till
Förebildspriset

pristagare i 3
kategorier

deltagare
på galan

Årets unga Förebild
Ramza Joseph

E
VI UPPMÄRKSAMMAD
ATT ALLA KAN VARA
EN FÖREBILD

VI LYFTE OCH
HYLLADE LOKALA
FÖREBILDER
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FÖRSTÅELSE FÖR
VAD MAN SJÄLV KAN
GÖRA PÅ EGEN HAND

Årets vardagsförebild
Omar Benaim

Förebildsdagen 31/8

Förebildarna står också bakom initiativet Internationella Förebildsdagen som nu är upptaget som officiell temadag. Förebildsdagen återkommer varje
år den 31 augusti och syftar till att uppmuntra och
utmana människor att göra en positiv påverkan.
För sina nära, i sitt lokalområde eller som ett större
projekt. Dagen finns också för att uppmärksamma
betydelsen av att människor gör som andra gör,
och att du med dina handlingar kommer påverka
människor oavsett om du tänkt dig det eller inte.
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2019 års jury bestod av:

Juryns ordförande: Aya Didi samt Bagher Broman,
Sari Isberg, Frida Bengtsson, Jonas Randell,
Tommy Westers och Teo Andius.

Årets Förebild

Filip Plan
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Förebildarnas utbildningar riktar sig till unga individer mellan 16-25 år främst från västra Sverige.
Utbildningarna finns som både öppna program att
söka för vem som helst och program i samverkan
med olika partners.

Varför utbildning?

Vi har valt just utbildning för att ge unga individer en
möjlighet att få träna på att själva göra under trygga
omständigheter, coachning och handledning. Samt
att få tid och möjlighet att reflektera och göra igen.

Hur vi utbildar

Gemensamt för alla våra utbildningar är att vi utgår ifrån upplevelsebaserat entreprenöriellt lärande med fokus att skapa värden i verkliga case för
någon annan dig själv. Då vi alltid uppmuntrar till
att göra, vet vi att det inte alltid blir exakt som man
tänkt sig. Men det stora klivet är ofta att våga börja
och om man bara börjar öppnas ofta många möjligheter. Och det är vår specialitet.

Nytt 2019

Nytt för 2019 är att vi utvecklat utbildningsmaterial och handledarmaterial i såväl tryckt som digitalt format. Störst fokus har lagts på programmet
Generation F som genomförts som pilot under
hösten 2019 och nu är fullt redo att etableras och
skalas upp under 2020.

GENERATION
F

Generation F är programmet där unga individer lär
sig att se möjligheter och utgå utifrån sina egna
resurser för att skapa en positiv påverkan i sitt liv.
Programmet är 24-50h långt.

FÖRÄNDRINGSAGENT
Förändringsagent är programmet där unga
utvecklar entreprenöriella förmågor genom att
skapa och driva projekt som bidrar positivt till
samhället. Programmet är 90-120h långt.

FÖREBILDSPROGRAMMET
Förebildsprogrammet är utbildningen där unga
utvecklar ledaregenskaper för att genom entreprenöriella metoder påverka människor i sin närhet
i en positiv riktning. Programmet är 60h långt.

UNG
LEDARE
Ung Ledare är fördjupningsprogrammet inom
vårt ledarskapsspår som också är certifierande.
Programmet är 60h långt.

ENTREPRENÖRIELL
PROJEKTLEDARE
Det största jag har lärt mig är att inte bara sikta
på att få den perfekta idén, det resulterar bara i
att man aldrig börjar göra. Det är bara att testa,
agera på möjligheterna. Så fort man gör det så
man lär sig massor. Hos Förebildarna fick vi
chansen att våga testa.
- Paband Omar

DELTAGARBERÄTTELSER

Entreprenöriell Projektledare är vårt fördjupningsprogram inom socialt entreprenörskap, som också
är certifierande. Programmet är 60h långt
Vi skräddarsyr…. Under 2019 har vi samarbetat med
Göteborg Stad, Stena Fastigheter, Chalmers I-Academy, Emax, Unga tar ordet i Falköping och Kultur i Väst
med olika utbildningar och workshops.

När jag första gången blev Förändringsagent öppnades mitt perspektiv och jag förstod hur mycket
När jag startade upp mitt eget
projekt har jag bollat mycket med
Förebildarna, och är glad att ha dem
som partner i projektet.
Under certifieringskursen jag
gick hos Förebildarna gjorde vi flera kommunikationsövningar. Detta
fick mig att få upp ögonen för hur
viktigt det är att verkligen lyssna på
sin samtalspartner för att kunna ha
ett konstruktivt samtal eller diskussion. Jag var tidigare aktiv i styrelsen
i ett politiskt ungdomsparti och kan
känna att de diskussioner jag hade
då hade kunnat bli så mycket bättre
och vi hade kunnat gå till handling
snabbare om jag hade vetat då det
jag vet idag!
Jag har länge drömt om att starta
igång något eget och efter att jag
gått utbildningarna hos Förebildarna kände jag att jag hade tillräckligt
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- Sofia Templin

vi unga faktiskt kunde påverka, så länge vi bara vill.
Jag var ganska osäker i mig
själv när kom till Förebildarna, men genom varje
utbildning, där jag fått testa mer och gå utanför min
comfortzone, har jag byggt
upp en självsäkerhet som
fått mig att våga pröva nya
saker och tro på mig själv.
Förebildarna har gjort att
jag förstått vad jag har för
möjligheter och hur jag
kommer dit jag vill.
Jag kände efter att jag
gått Förebildsprogrammet
att jag ville engagera mig
ideellt och valde då att bli
mentor i Intize, en organisation som erbjuder gratis hjälp och
vägledning i matte för ungdomar.
Helt klart var min bakgrund i Föremed självförtroende för att köra
igång. Samtidigt hade jag också
blivit boostad i att fundera över
hur jag kan bidra till samhället. Under våren 2020 kommer vi köra
pilot i projektet ”Bygga broar”, ett
koncept där ledare möter andra
ledare och lär av varandra. Jag har,
förutom Förebildarna, både svenska
Skolidrottsförbundet och Göteborgs
Skolidrottsförbund som partners
i projektet. Jag tror verkligen att detta kommer
leda till att fler unga
ledare förstår att de
också kan starta upp
projekt eller initiativ
för att bidra till samhället!
– Ali Nejati

bildarna också en faktor för att jag
som 18-åring vågade söka mig till
styrelsen i Intize, där jag sitter som
ledamot. Hösten 2020 tar jag ett
nytt spännande steg då jag ska göra
lumpen som gruppchef.
– Sofia Templin

När man växer som
person, det är då det
händer saker

av deltagarna i Förebildarnas utbildningar upplever att de
fått en ökad förståelse för vad de kan skapa på egen hand

VÅRA PROGRAM

Att gå i nian och kunna samla
politiker och media för att lyssna på
vad vi hade att säga var jättehäftigt,
och fick mig att känna att vi unga
verkligen kan påverka i samhället

VÅRA PROJEKT

Under 2019 gav Förebildarna förutsättningar för 23
ungdomsdrivna projekt med med målet att bidra positivt till
samhället. Gemensamt för våra ungdomsdrivna projekt är att de
ska genomföras lokalt, här och nu baserat på verkliga behov och
inom områden där unga personer kan göra en reell påverkan och
positiv skillnad. Projekten skall också kunna genomföras så att
man ser ett resultat på max 8 månader.

VI ÄR GÖTEBORGARE

FÖRDOMSTUGG

PASSITONGBG

Som reaktion på att samhället
lägger alltför stort fokus på det
negativa ville projektgruppen
sprida glädje genom att dela ut
komplimanger till människor på
stan och även låta dem skriva
komplimanger som kan delas
vidare till andra.

CLEANING TUESDAY

Projektet startade en städtävling
för att uppmuntra politiker och
unga att agera för att motverka
nedskräpning. 60 personer, varav
15 lokala politiker, samlade ihop
60 kg skräp från Göteborgs innerstad och gator.
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Projektets syfte var att ifrågasätta
fördomar och stereotyper och
inspirera andra att göra detsamma. Detta genomfördes genom
att samla människor med olika
bakgrund och livserfarenheter på
en gemensam plattform, mat,
och låta dem diskutera fördomar
samtidigt som de åt mat från
olika kulturer. Mötet filmades och
resulterade i fyra stycken korta
videos publicerade på gruppens
Instagam.

Projektet som ville lyfta det
vackra och positiva med Göteborg då det i media och sociala
medier ofta fokuseras på hur
splittrat och mörkt samhället
är. Projektgruppen skapade en
kortfilm med människor som
talade om vad de uppskattade
med Göteborg. Filmen blev
publicerad på Göteborgs stads
Facebook-sida Gothenburg:
The Official Guide.

MILJÖAGENTERNA

Ett av projekten som startade utifrån Stena Fastigheters
uppdrag att utveckla ett entreprenöriellt förslag för att skapa
medvetenhet och engagemang för en mer hållbar livsstil för
Stenas hyresgäster var Miljöagenterna. Gruppen skapade ett
miljö-kit med fem olika återvinningspåsar och en broschyr för
att alla boende skulle kunna bli miljökämpar.
2019 fick unga individer skapa och genomföra projekt i samverkan
med Göteborgs Stad, Stena Fastigheter och Falköpings Kommun.

I NEEDED A
ROLE MODEL.
SO THAT’S
WHAT I
BECAME.
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HÖJDPUNKTER 2019

Hur har föreningens ändamål främjats under året?

15 NOMINERADE OCH 3
VINNARE TILL
FÖREBILDSPRISET
SVERIGES FÖRSTA
FÖREBILDSGALA

Över 150 gäster inledde året med att ta
del av Sveriges första Förebildsgala där
priser, utmärkelser och stipendier delades ut och talare från hela Göteborgsregionen inspirerade.

Förebildsdagen är officiell
temadag och återkommer årligen
den 31/8

45

ungdomar

I jakten på att hitta och lyfta lokala förebilder
och sprida deras stories för att visa vad som
faktiskt är görbart kickade ”Förebildspriset”
igång 2019. 15 nominerade i 3 kategorier.
Vinnarna i respektive kategori var:
Årets Förebild = Filip Plan
Årets Unga Förebild = Ramza Josoph
Årets Vardagsförebild = Omar Benaim

Kultur i Väst anlitar
Förebildarna för
projekt workshop med
Ungt KulturCrew

Stipendievinst
ger resultat

ILLNADEN

!

NF
E
GENERHAÄFTTIO

DU GÖR SK
PR O JE
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KT

Förebildarna ger 5 förebildar
-alumner stipendium för
deltagande på EMAX2019
EN FJÄRDE
OMGÅNG AV
FÖRÄNDRINGSAGENT DRAR
IGÅNG

Ungdomsdrivna projekt för samhällsnytta presenteras för allmänheten, politiker och media av sommarens Förändringsagenter.

deltar i Förebildarnas
certifieringskurser

Förebildarna utvecklar arbetsverktyg och skalbart utbildningsmaterial
samt kör pilot för helt nya programmet Generation F med delfinansiering från Västra Götalandsregionen.
Programmet är nu redo att växlas
upp i hela Sverige.

Stena Fastigheter väljer att fördubbla antalet Förändringsagenter, detta år inom
områdena hållbar boendemiljö och ung
delaktighet. Dessutom håller Förebildarna en workshop i förebildskap för Stena
Fastigheters 100 sommarjobbare

SHOW-OFF

Tidningen Syre lyfter Förebildarnas engagemang för unga

GENERATION F

SAMARBETET MED
STENA FASTIGHETER
VÄXLAS UPP

TIDSKRIFTEN FOLKUNIVERSITETET OCH
TIDNINGEN GYMNASIET LYFTER FÖREBILDARNAS VERKSAMHET I 5-SIDIGA
REPORTAGE

SVT UPPMÄRKSAMMAR
FÖREBILDARNA

FÖREBILDSPROGRAMMET
KÖR FÖR TREDJE ÅRET OCH
FILIP PLAN, GRUNDARE AV
SUPERHJÄLTAR MOT CANCER,
ENGAGERAR SIG

Efter stipendium från Förebildarna
på Brewhouse Award i januari har
drivna vinnaren Jonatans affärsidé
gett honom ytterligare stipendier
och vinster.

Förebildarna +
Falköping = sant

I samarbete med Unga tar
Ordet i Falköpings kommun
föreläste vi om förebildskap på
Ållebergsgymnasiet.

UNG
ENTREPRENÖRIELL
PROJEKTLEDARE

Ny certifieringsutbildning startar för
7 drivna ungdomar

DONERAR

ÖVER

100
DELTAGARE

FÖREBILDARNA TALADE PÅ #SISUMMIT19
MED 600 PERSONER I PUBLIKEN

5,2 MSEK
TILL FÖREBILDARNA UNDER 2020-2021.
I november blir det klart att Stenastiftelsen under
2020-2021 kommer fortsätta stödja Förebildarnas
verksamhet med hela 5 miljoner kronor. Förebildarna
får möjlighet att skala upp och dessutom är det ett
fantastiskt bevis på att finansiärer ser effekterna av
Förebildarnas arbete.

NYTT PROJEKT
MED KRONPRINSSESPARETS STIFTELSE
Förebildarna är en av de 13 organisationer som beviljas
stöd från Kronprinsessparets Stiftelse. Det innebär att
utbildningsprogrammet Generation F kan köras med
100 deltagare under våren 2020 med kungligt stöd.
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MEDIA OCH SPRIDNING

17
3 TRYCK

ARTIKLAR I MEDIA OM
FÖREBILDARNA OCH
FÖREBILDARNAS PROJEKT

10 DIGITALT

4 RADIO/TV

600

ANTAL BRANSCHPERSONER
I PUBLIKEN PÅ #SISUMMIT19

35

ANTAL BESLUTSFATTARE SOM NÅTTS
AV VÅRA UNGDOMSDRIVNA PROJEKT
TOTALA INTERAKTIONER PÅ
FÖREBILDARNAS FACEBOOK 2019 VAR:
TOTALA EXPONERINGEN AV FÖREBILDARNAS FACEBOOK 2019 VAR:

7,024

73,009

FÖREBILDARNA FINNS
NÄRVARANDE PÅ:
S. 16
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EKONOMI

Förebildarnas verksamhet bygger på en samverkansmodell med
finansiering i huvudsak från privata stiftelser, det offentliga och
näringslivet. Organisation har också samverkanspartners och ett
ideellt nätverk som stöttar verksamhetens utveckling.

INTÄKTER:		

2 732 434 SEK

Medlemsavgifter
Bidrag
Omsättning
KOSTNADER

avsevärt utvecklat dessa

49%

unga individer deltog i Förebildarnas utbildningar under 2019.
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51%

ÅTTIO

2 400 SEK
1 985 036 SEK
744 998 SEK
2 706 768 SEK

Direkta Kostnader

228 077 SEK

Övriga Kostnader

788 832 SEK

Personalkostnader

1 689 859 SEK

Årets resultat

9 796 SEK

Förebildarna är en allmännyttig verksamhet där allt eventuellt överskott
skall återinvesteras i verksamheten. Organisationen är arbetsgivar- och
momsregistrerad samt medlem i IDEA arbetsgivarförening.

procent av deltagarna tycker att
Förebildarnas program bidragit
till att de känner att de kan påverka sitt eget liv.

deltagare i
certifieringsprogram.
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PARTNERS

STYRELSEN

Förebildarna är en icke vinstdrivande organisation som bedriver sin verksamhet med
stöd från olika finansiärer, partners och genom uppdrag. Verksamheten har sedan starten 2016 finansierats av Stenastiftelsen med delfinansiering av Västra Götalandsregionen. Återkommande större partners är Göteborgs Stad och Stena Fastigheter.

Förebildarna arbetar med en styrelse som
representerar näringsliv, entreprenörskap
samt inkluderar det unga perspektivet.
Förebildarnas styrelse arbetar ideellt.

ORGANISA
TIONEN

FINANSIELLA PARTNERS

2019 var året då Stenastiftelsen
under hösten beslutade att stötta
Förebildarnas verksamhet även
under 2020-2021 med 5,2 MSEK.

“Förebildarnas verksamhet ligger nära
Stenastiftelsens grundvärderingar, så det är
med glädje och stolthet vi fortsätter att stötta
organisationen. Ibland upplever ungdomarna att
de inte utgör en del av Samhället. Förebildarna
hjälper unga att faktiskt förändra och göra en
riktig skillnad”
- Madeleine Olsson Eriksson,
ordförande Stenastiftelsen.

Hösten 2019 blev Förebildarna utvalda som en
av de organisationer som under 2020 får stöd av
Kronprinsessparets Stiftelse för utbildning Generation F.

61%
Stiftelser

ÖVRIGA PARTNERS
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34%

Offentlig verksamhet

5%
Näringsliv

ANDRZEJ BRUD
Styrelsens Ordförande
Andrzej har mångårig erfarenhet från Venture Creation, start-ups och coachning.
Han har varit styrelseledamot i ett 20-tal
start-ups och även VD för inkubatorn Chalmers Innovation.

BIRGITTA PLYHM
Styrelseledamot
Birgitta är kommunikationsstrateg med inriktning
PR och Media där hon har många års erfarenhet.
Hon driver egna byrån Plyhm Kommunikation där
hennes kunder kommer från såväl näringsliv, kommuner samt akademi och stiftelser.

MARIE OLSSON
Styrelseledamot
Marie har mångårig erfarenhet från strategi,
tillväxt och entreprenörskap. Hon driver egna
bolaget Luga Consulting där hon bland annat
är konsult åt Almi sedan 10 år samt drivit och
arrangerat Sommarlovsentreprenör. Marie har
även varit regionchef för Ung Företagsamhet.

MOA RIBJER
Styrelseledamot
Moa har en passion för ungas samhällsengagemang. Hon
studerar Affärsutveckling och Entreprenörsskap på Chalmers där hon också sitter som ordförande i arbetsmarknadsgruppen för sin studentsektion. Moa är initiativtagare
till Internationella Förebildsdagen och har även en bakgrund
som elitidrottare med tre världsmästerskap i ryggen.

MEDARBETARE

Förebildarnas verksamhet utgår från Göteborg. 2019 arbetade motsvarande
2 heltidstjänster på kontoret i den löpande verksamheten.
Utöver medarbetarna i den löpande verksamheten utbildar och anställer Förebildarna även yngre handledare till utbildnings- och påverkansinsatser, främst under
sommarmånaderna inom ramen för utbildningen Förändringsagent, där vi tycker det
är en fördel att “unga leder unga”. Totalt
arbetade 16 personer under året.
Förebildarna har även etablerat ett ungt
advisory board bestående av alumner från
Förebildarnas utbildningar för att få ett
ungt perspektiv på delar av verksamheten.
Ungt advisory board arbetar precis som
styrelsen ideellt.

” Under 2019 hade
Förebildarna 210
medlemmar”

JULIA HULT
Verksamhetsledare
Julia är civilekonom, pedagog och entreprenör. Tillsammans med fem andra entreprenörer med en stor
passion för att göra skillnad lokalt här och nu var hon
drivande i att grunda Förebildarna 2015.
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COMMUNITY
Det finns ett stort gäng unga som vill följa med på Förebildarnas resa, fortsätta utvecklas och hjälpa till i organisationen. Och det finns det alla möjligheter till.
Efter avslutad utbildning hos
Förebildarna finns möjlighet
att stanna kvar som alumn och
därmed ta del av det som händer i Förebildarnas verksamhet.
Vi bjuder in till Förebildskvällar
med gästföreläsare, glöggmys,
Förebildsgalan, har interna nischade föreläsningar och mycket mer. Vår styrka ligger också
i att vi tillsammans bildar ett
stort nätverk av likasinnade engagerade personer där man kan
utbyta kunskaper och erfarenheter.
Våra alumner blir även ofta
tillfrågade att som unga ledare
närvara vid olika seminarier,
studiebesök och workshops där
ungas röster och idéer kan uppmärksammas och utvecklas.
Vill man dessutom engagera sig aktivt i Förebildarna kan

man blir ambassadör och hjälpa
till under våra olika evenemang
och marknadsföringsinsatser.
Under 2019 hade vi 13 ambassadörer som kompletterade
med allt från matlagning till att
vara ansiktet utåt för Förebildarna i media.

"Efter Förebildsprogrammet
var jag hungrig efter mer av den
stärkande auran som omger hela
organisationen, vilket är varför
jag nu deltar i Ungt Advisory
Board, Cerifierad Entreprenöriell
Projektledare, Certifierad Ung
Ledare och som ambassadör för
Förebildarna 2020"
-Eliam Lundberg

Geografisk spridning
Förebildarna hade under 2019 deltagare jämnt
fördelat från alla stadsdelar i Göteborg samt
14 övriga kommuner i Sverige:

Kungsbacka
Borås
Falköping
Halmstad
Mölndal
Partille
Uddevalla
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Mark
Lerum
Alingsås
Vellinge
Vårgårda
Kungälv
Skövde
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Ansvarig utförare:
Förebildarna
Org nr. 802498-6146
Stena Center 1D
412 92 Göteborg
www.förebildarna.se

