
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse Kulturstorm 2018 

 
 

Styrelsen 
Joen Sowell, ordförande 
Ella Lepistö, kassör 
Camilla Björnehall, ledamot 
Maisam Nazari, ledamot 
Chun Fung Hou, ledamot 
Anni Wang, ledamot 
Fazel Gholami, ledamot 
Stefan Andersson, ledamot 

Valberedning 
Elinn Bolonassos 
Dawod Hosseini 
Zaki Alami 
Alieu Bah 
 

Anställd 

Hanna Landström 

Föreningskoordinator 25% (Medel från Umeå Kommun) 
Projektledare Nya unga ledare 11% jan-apr (Medel från Region Västerbottens “Unga 
arrangörer” och Umeå kommuns “Mångfald projektbidrag”)  
Projektledare Integration på Midgård 25% sep-dec (Medel från Länsstyrelsen) 
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Föreningsarbete 

Styrelsearbete 
 
Styrelsen har träffats ungefär en 
gång i månaden. Under mötena har 
styrelsen tagit beslut om vilka 
projekt och större samarbeten som 
föreningen ska vara med i. 
Föreningskoordinatorn har varit 
med på alla styrelsemöten, detta har 
fungerat bra då de tillsammans 
kunnat ha en kontinuerlig dialog 
kring verksamheten. Styrelsen 
bestämde under det konstituerande 
mötet att ha en ambulerande 

sekreterare på våra styrelsemöten. Detta i syfte för att alla i styrelsen ska få lära sig 
mer om vad rollen innebär och att få öva på att skriva på svenska.  
 
I december flyttade Kulturstorm till nya lokaler på Kungsgatan 42. Den nya platsen 
uppfyller kraven på tillgänglighet och vi finns på samma plats som andra ideella 
organisationer, vilket vi känner gynnar våra samarbeten. Flytten gick smidigt och 
bra.  

Medlemsmys 
Första måndagen i månaden har vi 
haft Medlemsmys. Syftet med 
träffarna är att alla medlemmar ska 
lära känna varandra och få vara 
med och bestämma och påverka 
aktiviteterna som föreningen 
anordnar. Träffarna leds av 
koordinatorn. Vi har börjat varje 
träff med en namnrunda plus att 
man fått säga en sak om sig själv, till 
exempel vad man gillar att göra på 
fritiden eller ens favoritartist. Sedan 
har Hanna berättat vilka aktiviteter som är på gång och om det behövts så har vi 
planerat dem tillsammans, till exempel bestämt dag och tid och vilka som ska hjälpa 
till. Hanna har också berättat om andra saker som händer i Umeå som kan vara 
intressant för medlemmarna. De som vill har kommit med förslag på saker vi kan 
göra tillsammans. Ibland har vi fått besök av samarbetspartners som vi ska göra 
aktiviteter ihop med, så att alla ska få ett ansikte på dem. 
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Projekt 

Nya unga ledare 
Året inleddes med att projektet Nya unga ledare drog igång. Tack vare medel från 
Region Västerbottens “Unga arrangörer” och Umeå kommuns “Mångfald 
projektbidrag” kunde vi genomföra det fyra månader långa projektet. Projektet 
innebar att sju ungdomar som hade gått skrivkursen i projektet Med egna ord nu fick 
möjlighet att använda sina kunskaper för andra. Först hölls en utbildning för 
ungdomarna i ledarskap och hur man lägger upp en kurs, utifrån Med egna ords 
metodmaterial. Därefter planerade och genomförde ungdomarna två skrivkurser 
med olika målgrupper. Tack vare projektbidragen kunde ungdomarnas även 
arvoderas. Hanna Landström arbetade som projektledare och ledde utbildning och 
stöttade ungdomarna att genomföra skrivkurserna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ungdomarna delades i två grupper där de själva valde målgrupp och planerade 
upplägg med tider, skrivövningar, fika, lokal och mycket annat för skrivtillfällena. 
Hanna fanns med som stöd hela vägen men ungdomarna gjorde det mesta på egen 
hand. Den ena gruppen valde att rikta sin skrivkurs till barn i årskurs 4 på 
Sjöfruskolan i Umeå. Under tre tillfällen höll de olika skrivövningar på skoltid med en 
skolklass. Skrivkursen var mycket uppskattad av barnen som ville att ungdomarna 
skulle komma tillbaka fler gånger. Den andra gruppen erbjöd sin skrivkurs för 
nyanlända kvinnor. Vid tre tillfällen genomförde de olika skrivövningar i 
Kulturstorms lokaler. Kvinnorna tyckte att det var väldigt roligt och utvecklande. 
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Integration på Midgård 
I september startade projektet Integration på Midgård i samarbete med Vän i Umeå 
och Midgårdsskolan. Projektet blev beviljade medel genom Länsstyrelsens 37A-medel 
och sträcker sig 2019 ut. Hanna Landström anställdes som projektledare och 
fungerade som samordnare mellan skolans personal och elever, projektets styrgrupp 
och föreningarna som ingår i projektet. Förutom att verka för ökad integration 
mellan elever på skolan genom att göra aktiviteter fokuserar projektet på att 
arrangera ungdomsläger under loven. I styrgruppen ingick förutom projektledaren 
Hanna även Åsa Norin från Vän i Umeå, Jacob Lindström som är integrationsansvarig 
i elevkåren och Kristina Wiklund, specialpedagog på språkintroduktionsprogrammet. 
Under höstterminen genomfördes ett språkcafé på skolan samt ett ungdomsläger i 
Tavelsjö på höstlovet, läs mer om det under “Samarbeten”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktiviteter 
Under 2018 har vi haft ungefär en aktivitet i månaden. Aktiviteterna bestämdes av 
medlemmarna. Hanna har ansvarat för planering av när och hur de ska genomföras, 
men medlemmarna har varit med och påverkat innehållet. Det har alltid varit minst 
två medlemmar som har hjälpt till under en aktivitet. Vi har många starka ideella 
krafter i vår förening och alla är så duktiga på att se vad som behöver göras. På 
aktiviteterna har det kommit runt 15-20 deltagare. Festerna har haft ungefär 30-40 
deltagare. De flesta är medlemmar sedan tidigare, men på varje aktivitet har det 
kommit minst en ny person. De kommer för att de sett eventet på Facebook eller för 
att en kompis tar med dem. 
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FabLab 31/1 
Uppskattat besök på FabLab! Vi samlades på Kulturstorm 
och promenerade tillsammans till FabLab. Vi fick kika 
runt i både FabLab, SoftLab och täljverkstaden. 
Deltagarna valde att stanna vid lite olika aktiviteter. 
Någon gjorde en skylt med hjälp av laserskärare, någon 
täljde, någon designade en Pokémon-figur i ett 
layout-program på dator. Deltagarna hade inte varit på 
FabLab tidigare och de flesta verkade få mersmak. 
Många som hängt med när vi besökt FabLab förra året 
var besvikna över att de inte kunde komma idag. 
Eftersom det är så populär så planerar vi att genomföra 
denna aktivitet fler gånger! 

Pysselkväll 20/2 
Vi började med en lång namnrunda där man presenterade sitt namn, favoritmat och 
favoritartist. Den kreativa pysselkvällen bestod av att medlemmarna fick fritt skapa 
kreativt saker som mobilhållare, figurer av toarullar och tändsticksaskar. Det var 
väldigt uppskattat!  

Tårttävling 5/3 
På sportlovet arrangerade vi en tårttävling med 
temat “gemenskap”. Två av ungdomarna 
planerade, handlade och fixade både innan och 
under tårttävlingen! Medlemmarna som kom 
delades in olika lag. Tårtorna skulle dekoreras 
utifrån lagens tolkning av temat. De fick 1,5 
timme på sig att göra detta tillsammans. Det var 
både kaos och kul! Allteftersom under dagen 
droppade det in folk som antingen var med i 
tårtbaket eller satt och fikade vid sidan om i 
sofforna. 
 
När tårtorna var färdiga fick lagen hjälpas åt att 
bedöma dem i kategorierna “tolkning av temat 
gemenskap” och “design”. Varje kategori kunde 
få 1-5 poäng. Det vinnande laget fick varsin 
kulturstorm tygpåse som vi tryckt upp sedan 
tidigare och ett anteckningsbok. Efter dagen fick 
Hanna återkoppling från flera av deltagarna om 
att det hade varit en väldigt rolig dag. Många 
var jättetrötta i slutet, inte undra på då vi hållit på  
i flera timmar! 
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Årsmöte 14/3 
Ett roligt och trevligt årsmöte! Vi blandade svår byråkrati på lätt svenska med glada 
skratt och livliga diskussioner. Många kom och alla engagerade sig och tog 
demokratin på största allvar. Vi hjälptes åt att lära varandra och förstå hur årsmöten, 
styrelser och föreningar fungerar. Alla lärde sig något, antingen mycket eller lite. 
Camilla och Elinn var mötesordförande. Hanna presenterade 
verksamhetsberättelsen. Chun presenterade den ekonomiska berättelsen med en 
tydlig och pedagogisk Power Point. Anna presenterade valberedningens förslag till ny 
styrelse, och årsmötet röstade om den nya styrelsen. Årsmötet tackade förra årets 
styrelse och välkomnade den nya.  

Fuck off scenskräck 19/4 
Meta Tunell är föreläsare och hon föreläste för oss om hur hon bearbetar sin 
scenskräck och klarar av att prata inför människor fast hon är jätterädd. Hon gav tips 
på knep man kan använda när man blir nervös och inte vågar eller vill stå på scen 
och prata. Vi fick testa övningar och lyssna på hennes berättelse. I slutet ställde vi 
frågor och fick bra hjälp med hur man kan bli bättre. 

Valborgsfest 30/4 
Vi lagade quabli och dansade och hade en riktigt stor fest på Valborg! Denna idé kom 
från medlemmarna själva och alla lagade mat 
tillsammans.Det fungerade utmärkt att vara i 
Kulturstorms egna lokaler som vi hade 
dekorerat fint.  
 

Extra årsmöte 7/5 
Efter Medlemsmys stannade ca hälften av 
medlemmarna kvar och var med på extra 
årsmötet. Då ändrade vi två punkter i 
stadgarna. Nu är årsmötet helt avklarat, 
woho! 

Brännboll 11/5 
Vi spelade brännboll på Mariehemsängarna. 
Fint väder! Fikade och körde flera matcher, 
alla hade kul. Vi skulle haft med oss mer 
dricka eftersom det var så varmt. 
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Sommarfest 14/7  
Vi arrangerade sommarfest på Bettnessand en solig och lite blåsig sommardag. Vi 
grillade, badade och dansade. Alla hade jättekul. Vi blev många fler än vi hade tänkt 
från början, men alla fick plats i bussen och maten räckte. Så många hjälpte till både 
dagen före och under dagen, utan dem hade festen inte blivit lika rolig. TACK! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bygga biodome 12/8  
I samarbete med EOS hjälpte vi dem att isolera och 
måla deras biodome på Ålidhem. Nästa sommar 
kommer den att bli färdig för att kunna odla växter 
i! En solig och rolig dag. 
 

Bolani 18/8  
Vi var på Kulturstorm och lagade Bolani. Bolani är 
ett bröd från Afghanistan med potatis och 
lökfyllning. Alla hjälptes åt och fick lära sig hur 
man gör degen och steker dem. Sedan åt vi 
tillsammans. Vi spelade musik och hade en fin dag! 

Spelkväll 24/9 
Vi hade fått låna en hel flyttkartong med spel som inte krävde så mycket språk och 
som var enkla från affären World of Boardgames. Dessutom kom Måns därifrån och 
lärde oss massor med olika spel. De flesta deltagarna hade inte spelat så mycket spel 
tidigare, men tyckte att det var roligt. Eftersom spelen var enkla att förstå gick de 
snabbt att lära sig och att engagera alla. Det var en rolig och lärorik kväll. Många 
samarbetade och spelade med nya kompisar som de inte har pratat så mycket med 
tidigare. 
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Röst - dokumentärfilmer 22/10 
Vi samlades på Kulturstorm och gick tillsammans till Film i Västerbotten. Där träffade 
vi Johan Lundkvist som jobbar där, och Sophia Josephson som är dokumentärfilmare. 
Vi såg åtta korta dokumentärer som SVT har gjort. De handlade om människor som 
engagerat sig i olika frågor inför valet i år. Efter filmerna höll Sofia i en diskussion. Vi 
fick prata om filmernas innehåll och hur de var gjorda. Det var intressant och 
lärorikt. 

Teaterövningar 6/11 
Först samlades vi på Kulturstorm och gick till 
Ögonblicksteatern tillsammans. Där träffade vi 
Stefan Andersson, skådespelare på teatern och 
styrelseledamot i Kulturstorm. Stefan ledde en 
teaterworkshop där deltagarna fick göra olika 
övningar och improvisera händelser. Vi hittade på 
situationer och spelade olika enkla roller med 
varandra. Vi skrattade så mycket, och lärde oss hur 
man kan använda kroppen och fantasin för att skapa 
teater. 

Tjejfestivalen 24/11 
Kulturstorm medverkade i år igen på Tjejfestivalen, som anordnas av Umeå kommun 
på Hamnmagasinet. Festivalen vänder sig till tjejer och icke-binära mellan 13-20 år. 
Vi deltog med aktiviteten hårflätning, som Hanna hade bestämt tillsammans med 
några av tjejerna i föreningen.  
 

Julfest 15/12 
Vi hade fått låna 
Ögonblicksteaterns lokal för 
att ha festen i. Sara Ahmadi, 
Mahdi Fayzi och Dawod 
Husseini hjälpte Hanna att 
handla och laga mat. Emma 
och Viktoria gjorde fint i 
lokalen. Sedan hjälpte 
många av gästerna till med 
dukning, fixa i ordning, 
göra kaffe och te och se till 
att det blev en toppenfest. 
Vi lagade kyckling och ris 
med sallad till, maten 

räckte och alla tyckte det var bra. Till efterrätt åt vi tårta som Hanna, Abdul Wahed 
Hassani och Isabella Larsson gjorde. Feifei och Hanna spelade ukulele och alla sjöng 
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med. Vi spelade musik, kort och Uno. Många dansade och det var riktigt kul! En 
jättehärlig stämning! Efter festen var många kvar och hjälpte till att diska och plocka i 
ordning i lokalen. Tack till alla som hjälpte till, vi gjorde verkligen festen tillsammans!  
 

Samarbeten 

Gala för ensamkommande 9/5 
Vi var med på Vän i Umeås gala till förmån för ensamkommande. Galan hölls på 
Norrlandsoperan och det var nästan fullsatt. Hanna berättade om Kulturstorm och 
projektet Med egna ord. Safarali Mohamedi och Sara Ahmadi läste sina texter ur 
boken Okänd värld. Förutom Kulturstorm var det med olika artister, föreningar, 
teatergrupper och panelsamtal för att uppmärksamma svårigheter inom 
asylprocessen. 

Nästa gång elden med Clandestino festival 9/6 
Vi åkte till Göteborg och var en av programpunkterna på Clandestinos festival under 
ett seminarium med temat Nästa gång elden. Seminariet handlade om solidaritet och 
mobilisering mot fascism. Hanna berättade om Kulturstorm och Med egna ord. Fazel 
Gholami, Dawod Hosseini och Mohammad Shirzad läste sina texter ur Okänd värld. 
Tillsammans med oss på seminariet var två lärare ur nätverket Vi står inte ut! och 
Majsa Allelin, doktorand i sociologi vid Göteborgs universitet som läste en text om 
temat. Det kändes roligt att Kulturstorm fick åka så långt med projektet och boken. 

 

 

 

 
 
 

Onsdagshäng 
Kulturstorm har i samarbete med Västerbottens 
museum arrangerat Onsdagshäng under sommaren, 
nio onsdagskvällar i rad. Kvällarna har erbjudit 
olika aktiviteter varje gång och har letts av personal 
från museet.  
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Läger Tavelsjö - sommarlovet 
Tillsammans med Vän i Umeå och Kulturbron arrangerade 
vi två ungdomsläger i Tavelsjö under sommaren. Fem av 
ledarna var Kulturstorms medlemmar, och av deltagarna 
var det många som redan var medlemmar i föreningen. 
Under lägret blev många deltagare intresserade av vår 
förening och har ansökt om medlemskap efter det. Lägren 
hade samma målgrupp för både ledare och deltagare: 
ungdomar i åldrarna 15-25 år. Det fungerade bra. Alla 
hjälptes åt att hålla ordning och laga mat, planera 
aktiviteterna och lösa problem som hände under lägren. 
Hanna från Kulturstorm var med tre första dagarna under 
det första lägret, och lite grann under det andra lägret. 
Under flera veckor under våren hade ledarna planerat 
själva. De tyckte att man kunde haft mer tid att planera. 
Alla lärde sig mycket under lägren, hur man ska arrangera saker och hålla koll på 
deltagare. Det var väldigt roligt och jättebra väder. Aktiviteterna under lägret var 
volleyboll, fotboll, paddling, måla akvarell, tälja, dans, lyssna på musik, laga mat, 
spela kubb, bada, fiska, femkamp, spela kort, grilla, workshop i civilkurage med Bilda, 
workshop om sex och relationer med RFSU. Värmen gjorde att alla blev trötta, men 
det var skönt att kunna vara ute hela tiden. Nästa år måste vi ha mer protein i maten 
även om den är vegetarisk, och ha mer mat! Lägret var uppskattat av de flesta, och 
många pratar om att det ska bli läger igen nästa sommar. 
 
 

 

 

 
 
 

10 (13) 



Mödrars manifest 26/8  
Tillsammans med Konstfrämjandet deltog Kulturstorm 
i föreställningen Mödrars Manifest. Föreställningen 
genomfördes av konstgruppen Ful ifrån Stockholm och 
den mexikanska musikern och konstnären Paulina 
Lasa och det feministiska transborder-bandet 
Quiqui-riquí Coyotas från Baja California. Fem 
ungdomar från Kulturstorm medverkade i 
föreställningen, som spelades två gånger i Umeå. Den 
handlade om mammor ifrån Mexiko som letar efter 
sina barn som tar sig över gränsen till USA och sen 
kanske aldrig återvänder. 

Hjältarnas hus 
Några ungdomar från Kulturstorm ville engagera sig 
ideellt för att stötta barn och familjer som bor på 
Hjältarnas hus. Med Hannas hjälp tog Sajad 
Babakhani kontakt med Hjältarnas hus och startade 
en volontärgrupp som varit där nästan varje 
tisdagkväll under hösten. Under kvällarna har de haft 
olika aktiviteter för barnen som bor där. Pyssel, lagat 
mat, bakat, spelat TV-spel och andra spel. Inte så 
många barn har varit där, men de som kommit har 
varit glada att det funnits volontärer på plats. 
Volontärerna var även med på den julmarknad som 
Hjältarnas hus arrangerade. I slutet av året bestämde 
sig gruppen för att heta Omid, som betyder “hopp” på dari. Denna meningsfulla 
aktivitet har också uppmärksammat i tidningen Västerbottens kuriren. 
 

Nordisk studiecirkel i Harstad 
Hanna Landström och Fazel Gholami reste 
till Harstad i Norge och medverkade på en 
nordisk studiecirkel. De höll en 
presentation om hur Kulturstorm jobbar 
med integration inom styrelsen. I publiken 
fanns andra föreningar som vill att fler 
nyanlända ska engagera sig i föreningar, 
men de vet inte riktigt hur de ska göra. 
Hanna och Fazel berättade om vad 
Kulturstorm tänker på för att alla ska 
känna sig inkluderade. De gav tips på att 
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man kan använda lätt språk och se till att alla hänger med när man pratar och 
bestämmer saker. En representant från Mångkultura var också där, en stor 
musikfestival i Harstad. De pratade också om hur de jobbar med integration när de 
gör festivalen. 
 

Läger i Tavelsjö - höstlovet 
På höstlovet hade vi läger 
i Tavelsjö igen. Den här 
gången hade vi begränsat 
antalet deltagare, så bara 
20 personer fick komma. 
Vi var 10 ledare och 20 
deltagare.  
 
Vi hade planerat 
aktiviteter både inomhus 
och utomhus. Eftersom vi 
hade alla sorters väder 
var det svårt att hålla 
planeringen. Snö! Regn! 
Sol! Dimma! Vi gjorde 

många olika aktiviteter på lägret: spelade kort och olika spel, dansade, paddlade 
kanot, lagade mat tillsammans, hade tårttävling. Kalle Johansson och Hanna Ögren 
från Kulturbron kom och berättade om sin förening och att de ska ha musikkurser för 
ungdomar. De hade med sig massor med instrument som vi fick testa.  
Det var jättefin stämning på lägret och alla visade stor respekt för varandra. Ledarna 
tog ett enormt ansvar och skapade en positiv anda bland både ledare och deltagare. 
Vi hade planerat lägret flera veckor i förväg med möte en gång i veckan. Det var en 
bra planering. Vi kände oss förberedda och hade bra koll på handling, matlagning, 
schema och ledare och deltagare. 

Festival Normal 
Vi deltog under invigningen av Festival Normal som 
arrangerades av och hos Ögonblicksteatern. Hanna 
presenterade föreningen och projektet Med egna ord. 
Sara Ahmadi och Dawod Hosseini läste upp sina texter 
från boken Okänd Värld. Publiken lyssnade 
uppmärksamt och blev berörda av berättelserna. 
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