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Verksamhetsberättelse	2019	
Allmänt	om	verksamheten	
Civos	–	Civilsamhällets	organisationer	i	samverkan,	är	en	ideell	förening	som	
organiserar	det	civila	samhällets	organisationer	med	uppgift	att	främja	medlemmars	
gemensamma	intressen.	Organisationen	är	partipolitisk	obunden.	Organisationen	har	13	
nationella	paraply-	och	riksorganisationer	som	medlemmar,	och	är	genom	det	en	bred	
paraplyorganisation	som	företräder	det	civila	samhället	i	Sverige.	

Civos	grundades	2009.	

Syfte	och	mål	
Civos	syfte	är	att	stärka	och	öka	förutsättningarna	för	civilsamhällets	organisationer	att	
verka	enligt	sina	medlemmars	intressen.	

Vår	vision	är	”Ett	starkt	och	självständigt	civilsamhälle”.	

Vårt	uppdrag	
För	att	uppnå	visionen	om	ett	starkt	och	självständigt	civilsamhälle	för	Civos	dialog	med	
beslutsfattare,	agerar	opinionsbildare	och	remissinstans	samt	verkar	för	att	synliggöra	
civilsamhällets	betydelse	för	enskilda	liv	och	samhällets	utveckling.	Organisationen	
utser	även	representanter	till	organ,	referensgrupper	eller	utredningar	samt	publicerar	
löpande	rapporter	och	underlag	i	olika	frågor	av	sektorgemensamt	intresse.	

Civos	uppdrag	som	det	lyder	enligt	stadgarna	är	att:	

• arbeta	för	jämställdhet,	jämlikhet	och	ickediskriminering	samt	för	alla	människors	
lika	värde	

• 	driva	frågor	som	som	påverkar	villkoren	för	Civos	medlemmar	
• föra	en	nära	dialog	med	beslutsfattare	i	syfte	att	gynna	Civos	medlemmars	intressen	
• samla	medlemsorganisationerna	till	gemensamt	och	aktivt	agerande	gentemot	

regering	och	myndigheter,	kommuner	och	landsting	samt	näringslivets	
organisationer	i	frågor	av	sektorgemensamt	intresse	

• utgöra	remissinstans	för	regering	och	myndigheter	inom	de	områden	som	
medlemmarna	gett	Civos	mandat	att	uttala	sig	inom	

• utse	representation	till	organ	som	medlemmarna	gett	Civos	mandat	att	medverka	i	
• utarbeta	underlag	i	frågor	av	sektorgemensamt	intresse	som	medlemmarna	anser	

det	viktigt	att	driva	
• vara	en	tydlig	opinionsbildare	
• ta	en	aktiv	roll	i	att	verka	för	att	synliggöra	civilsamhället	och	dess	betydelse	för	

samhällets	utveckling	
	
Föreningen	uppfyller	sina	uppgifter	bland	annat	genom	att	

• erbjuda	arenor	för	erfarenhetsutbyte	kring	frågor	av	sektorgemensamt	intresse	
• bidra	med	kännedomsskapande	aktiviteter	för	sektorn	
• bidra	till	att	utveckla	PGF,	Partsgemensamt	Forum	
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Organisation	
Medlemmar	
Civos	medlemmar	under	2019:		
Arbetsgivarföreningen	KFO	 ax	–	Amatörkulturens	samrådsgrupp	
CMS	(Community	Media	Sweden)	 Riksteatern	
RIO	–	Rörelsefolkhögskolornas	
intresseorganisation	

Samlingslokalerna	

Scouterna	 Sensus	studieförbund	
SIOS	–	Samarbetsorgan	för	etniska	
organisationer	i	Sverige	

Studieförbunden	

Svensk	Kvinnolobby	 Sveriges	kristna	råd	
Verdandi	 	
	

Styrelsen	
Civos	styrelse	bestod	under	året	av:	

• Marie	Welin,	ordförande	
• Lars	Ohly,	vice	ordförande	
• Kjell-Åke	Waldner,	sekreterare	
• Eric	Lindesvärd,	kassör	
• Ragnas	Smittberg,	kommunikationsansvarig	
• Charly	Wassberg	Borbos	
• Emmi	Kjälled	
• Jakob	Evertsson	

Styrelsens	arbetsformer,	roller	och	ansvar	samt	spelregler	framgår	av	styrelsens	
arbetsordning.		

Styrelsen	hade	under	2019	10	st	protokollförda	sammanträden.	

Anställda	
Organisationen	hade	inga	anställda.	Damijana	Dacic	och	Ragnar	Smittberg	har	
arvoderats	för	att	arbeta	med	föreningens	kommunikation.	Ragnar	arbetar	även	med	
vårt	integrationsprojekt.	

Aktiviteter	
Styrelsen	har	arbetat	utifrån	den	strategiska	planen	2015-2020	samt	utifrån	
Civos	verksamhetsplan	2019-2020.		
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A.	En	samlad	röst	
	
Civos	är	en	tydlig	opinionsbildare	med	ett	uttalat	medlemslöfte	att	driva	
debatt	och	politiskt	påverkansarbete	i	frågor	som	påverkar	villkoren	för	
våra	medlemmar.		
	 Enligt	verksamhetsplanen	 Resultat	 Effekt	
1)	 1A. Civos deltar aktivt i samtal för 

att finna nya strukturer för att 
samla civilsamhällets aktörer till 
en samlad part i mötet med 
myndigheter och näringsliv.  
 
 
 
 
1B. Civos deltar aktivt i samverkan 
inom Nationellt organ för dialog 
och samtal mellan regeringen och 
det civila samhället (NOD) och är 
representerat i dess styrgrupp. 
	

1A.Civos är med i NyOrgs 
referensgrupp, medverkade 
på FORUM/FAMNAS 
medlemsmöte och har 
anordnat öppna möten 
kring detta under våren 
2020. 
 
1B. Civos tappade tyvärr sin 
plats i NODs styrgrupp 
under hösten 2019. Civos 
medverkade vid NODs 
årliga möte. 
	

"#$% 
 
 
 
 
 
 
 

'() 
	

2)	 Civos arbetar aktivt för att bli fler 
medlemmar. Vi genomför en 
medlemsdrive och öppnar vårt 
medlemserbjudande för fler 
organisationer som inte har 
naturlig hemvist i andra paraplyer. 
Syftet är att den breddade 
överenskommelsen genom NOD 
ska nå fler delar av civilsamhället 
som därmed representeras i 
dialogen med Regeringskansliet 
och andra organisationer inom 
sektorn. 
	

Inga	särskilda	aktiviteter	
har	skett.	Vi	har	samma	
medlemmar	som	förra	
året.		

	

3)	 Civos bjuder in till minst ett 
medlemsmöte, utöver Civos 
årsmöte, där en aktuell 
frågeställning om politiken och 
förutsättningarna för 
civilsamhället diskuteras. 

Medlemsmöte hölls i 
oktober på temat NyOrg 
som också är temat på 
årsmötet.	

"#$%	
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4)	 Civos fortsätter sitt engagemang i 
Partsgemensamt Forum (PGF) 
med följande inslag: 
4A. Civos uppmuntrar 
medlemsorganisationerna att 
verka för att i första hand fortsatt 
nominera Civos till fem platser 
och i andra hand den egna 
organisationen till en plats.  
 
4B. Civos ombud roteras under 
året mellan medlemmar i Civos 
styrelse med möjlighet att 
medlemsorganisationer som visar 
intresse att medverka i visst möte 
kan få någon eller några av 
platserna. 
 
4C. Civos fortsätter att bjuda in 
civilsamhällets organisationer till 
öppna förmöten inför varje möte i 
PGF, med syfte att bredda 
delaktigheten och tillgången till 
dessa samtal till fler 
organisationer. Under 2019 
genomförs fem förmöten till PGF. 
 
4D. Civos publicerar 
förberedelsematerial och 
minnesanteckningar från 
förmöten och PGF på 
www.civos.se för att öka 
transparensen av dialogen med 
regeringskansliet. 
 
4E. Civos tar ansvar i 
urvalskommittén för PGF och 
deltar i kommitténs arbete, 
erbjuder möjligheten att Civos är 
plattform för nominering och som 
avsändare samt deltar i den 
introduktion som ges till nya 
organisationer i forumet. 
 

 
 
 
4A. Civos hade fem platser i 
PGF under 2019 och en 
plats under 2020. 
Medlemsorganisationerna 
SIOS och SKR har också 
varsin plats under 2020. 
 
4B. Medverkan på alla PGF 
har skett med 3-5 personer 
från styrelsen och 
medlemsorganisationerna. 
 
 
 
 
4C. Förmöten har hållits 
inför alla årets PGF. 
 
 
 
 
 
 
 
4D. Kallelse och agenda har 
publicerats på Civos 
hemsida. Dock inte 
minnesanteckningar. 
 
 
 
 
 
4E. Civos representant har 
tagit PGFs urvalskommitté. 
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4F. Civos deltar i den arbetsgrupp 
som ska ta fram en reviderad 
arbetsordning för PGF. 
 
4F. Civos anmäler intresse att ingå 
i arbetet med att ta fram årsskrift 
och dokumentation från PGF. 
 
4G. Civos ingår i referensgruppen för 
MUCFs rapport över uppföljningen av 
politiken för det civila samhället 
(villkorsrapporten) som ska utarbetas 
i samråd med organisationer som 
deltar i PGF.	

4F. Civos representant har 
deltagit i arbetsgruppen 
och tagit initiativ för samtal 
om framtida arbetsordning. 
 
Tas om hand av NOD 
 
 
4G. Civos ingår i 
referensgruppen för MUCFs 
rapport över uppföljningen 
av politiken för det civila 
samhället. 

 
 
 

 
	

5)	 Civos styrelse publicerar 
regelbundet nyheter från sitt 
arbete i samband med exempelvis 
styrelsemöten, PGF, sakråd och 
andra möten på webbplatsen 
samt i sociala medier, nyhetsbrev 
och andra kanaler. 

Civos har utvecklat 
informationen på 
hemsidan, nyhetsbrev och 
Facebook mycket under 
året.	

"#$%	

	

B.	En	stark	röst	
	
Grunden	i	det	civila	samhället	handlar	om	engagemang.	Civos	verkar	för	
att	synliggöra	civilsamhället	och	dess	betydelse	för	enskildas	liv	och	
samhällets	utveckling.	
	
	 Enligt	verksamhetsplanen	 Resultat	 Effekt	
6)	 Civos arbetar vidare med de 

frågor som rapporten om 
mervärdesomsättningsskatt 
(moms) presenterat och driver 
de frågor som utredningen 
2018 aktualiserade. 

Avstämning har gjorts med 
andra paraplyorganisationer, 
men någon egen aktivitet har 
inte genomförts. 

'() 

 

	

7)	 Civos deltar i Delmos 
expertgrupp om migration. 

Civos representant ingår i 
Delmos expertgrupp. 

"#$%	

8)	 Tar del av förslag från 
regeringens utredning om 
demokrativillkor i den statliga 
bidragsgivningen och skriver, 
efter samråd mellan 
medlemsorganisationerna, ett 
remissyttrande samt är aktiv i 

Remissvar skrivet och inskickat. "#$%	
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opinionsbildningen kring 
utredningens beskrivningar och 
förslag. 

9)	 Civos utnyttjar hemsidan och 
nyhetsbrev till att informera 
om aktuella remisser, 
kommunicerar egna remissvar 
och puffar för 
medlemsorganisationernas 
opinionsarbete i de egna 
kanalerna. 

Civos har utvecklat 
informationen på hemsidan, 
nyhetsbrev och Facebook under 
året. 

"#$%	

	
	

C.	En	självständig	röst	
	
Civilsamhällets	aktörer	utgör	ett	alternativ	till	offentliga	institutioner	
och	det	privata	näringslivet.	Civos	arbetar	för	att	stärka	
förutsättningarna	för	medlemmarna	att	verka	självständigt,	enligt	sina	
egna	syften	och	ändamål.	Vi	arbetar	för	jämställdhet,	jämlikhet	och	alla	
människors	lika	värde.	Och	för	att	visa	att	våra	medlemmar	är	ett	
fristående	och	självständigt	alternativ.		
	
	 Enligt	verksamhetsplanen	 Resultat	 Effekt	
10)	 Civos styrelse fastställer 

temaområden för det kommande 
årets opinionsarbete, med grund i 
Civos idéprogram. Detta sker för 
att rikta de begränsade resurser 
som finns mot specifika frågor där 
vi har möjlighet att då få större 
genomslag än om vi försöker 
täcka alla områden samtidigt. 
Temaområden är sakfrågor där 
Civos styrelse är proaktiva och 
förekommer den allmänna 
debatten, medan i övriga frågor 
är styrelsen mer reaktiv, i termen 
att den agerar när en formell 
diskussion uppstår. 

Civos har arbetat på temat 
integration under 2020 i 
syfte att kartlägga och lyfta 
fram intressanta koncept 
som görs inom den civila 
sidan. Dessa ska sedan 
publiceras på olika sätt för 
att visa styrkan i det civila 
samhället. 
 
Civos är engagerade i NY 
ORGs styrgrupp för att nå 
ett starkare civilsamhälle 
och värna demokratin. 
 

"#$% 
 
 
 
 
 
 

11)	 Ett avtal träffas med KFO om 
skötseln av Civos ekonomi. 

Civos har öppnat ett eget 
bankkonto och avtalat med 
KFO att bistå Civos med 

"#$%	
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ekonomihanteringen, 
vilket vi tackar KFO för. 

	
Civos har också deltagit i följande möten: 

• MUCFs kunskapskonferens (Marie) 

• MSBs möte om att stärka vår krisberedskap och vårt civila försvar (Ragnar) 

• EU-sakråd om Europa 2020-strategin (Marie) 

	

Slutord	
 

Civos har under de elva år föreningen funnits verkat för att samla 
civilsamhällets röst. Nu har nya initiativ tagits, inom ramen för det som 
benämns NyOrg2020, med KFO, Idea, Forum och Famna som initiativtagare. 
Civos har ingått i referensgruppen. 

Ambitionen är att stärka civilsamhället inom både intressepolitik och 
arbetsgivarfrågor. Tanken är att i högre utsträckning samla resurserna och 
även samgåenden diskuteras. Civos har varit en aktiv part i de fem samtal 
som hela civilsamhället bjudits in till.  

I tider av flyktingströmmar och coronakris bidrar Civos medlemmar till 
viktiga samhällsinsatser och gör stor skillnad för enskilda individer. De 
frågor Civos lyfter är av stort intresse för en mångfald av föreningar och 
organisationer. Intresset märks inte minst i tillströmningen av besökare i 
sociala medier. 

Civos har fortsatt engagemang i Partsgemensamt Forum (PGF) men har 
förlorat platsen i NOD:s styrgrupp. Civos har framöver en plats i PGF mot 
tidigare fem platser och har även en plats i PGF:s presidium. Civos har under 
året fortsatt att utveckla PGF, bland annat genom att ta in synpunkter från 
medlemmar, och ansvarat för att samordna förmöten. Vi har sett det som en 
viktig roll för Civos. 


