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Ord och begrepp

Förklaring

Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden instiftades av Sveriges riksdag 1928.
Namnet kommer av att fonden består av medel (pengar)
från de dödsbon som inte har någon arvinge eller något
skrivet testamente. Föreningar och andra ideella
organisationer kan söka projektstöd ur fonden.

bidrag

Ett bidrag är ofta ett ekonomiskt stöd som ges för att fylla
ett behov. Exempel på bidrag: barnbidrag och
studiebidrag.

bilda opinion

Att bilda opinion handlar om att påverka människors
åsikter kring en samhällsfråga. Syftet med
opinionsbildning kan vara att påverka politiska beslut,
förändra målgruppens beteende eller stärka ett varumärke.

demokratiska principer

Övergripande principer i en demokrati är exempelvis
allmän rösträtt och fria val.

EPA-traktor

En ombyggd personbil som får köra i en begränsad
hastighet.

fackförening

En arbetstagarorganisation som arbetar för att förbättra
villkoren på arbetsplatsen. En fackförening kan hjälpa
arbetstagare att förhandla om löner eller ta fram regler
angående anställning, avskedande och arbetsmiljö.

förening

En organiserad grupp av medlemmar med liknande tankar
som kan driva gemensamma intressefrågor. Medlemmarna
delar en idé och vision och har kommit överens om att
försöka uppnå den.
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föreningsfrihet, organisationsfrihet

Rättigheten för personer att bilda och tillhöra
föreningar/organisationer är fastställd i grundlagen.

grundlag

Sveriges grundlagar ska skydda vår demokrati. Våra fyra
grundlagar är regeringsformen, successionsordningen,
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
Grundlagarna är svårare att ändra än andra lagar och står
över alla andra lagar. Det betyder att innehållet i de andra
lagarna aldrig får strida mot vad som står i grundlagarna.
(Sveriges riksdag)

Korpen

Specialidrottsförbund inom korporationsidrott som
grundades 1945. Korpen är ett riksförbund med många
lokala förbund som anordnar serier inom olika idrotter,
bland annat fotboll och padeltennis.

rättighet

Något som du har rätt till och som inte kan tas ifrån dig.
Vissa rättigheter har skapats genom lagstiftning eller avtal.

samhälle

Ett avgränsat område som på olika sätt förenar en grupp
av människor, exempelvis geografiskt, genom
infrastruktur eller via sociala relationer.

stadgar

Regler i en förening.

studiecirkel

En grupp människor möts för att utvecklas, studera och
lära sig något nytt. Gruppen har en ledare och en
studieplan.

styrelse

En grupp av personer som leder föreningens eller
gruppens arbete och fattar besluten.

ungdomssektion

Barn- och ungdomsverksamhet i exempelvis en förening.
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