
VOLONTÄRPOLICY 
 
Om Midsommargården 
 
Midsommargården är ett lokalt kulturarv som andas historia. En angelägen 
mötesplats för kultur och kreativitet i sydvästra Stockholm. Midsommargården är en 
av sex hemgårdar i Stockholm och fungerar som ett modernt kulturhus och en 
mötesplats där kurser, ungdomsverksamhet, konst i olika former, lokala 
kulturutövare, skola, boende i området och närsamhället verkar under samma tak. 
Midsommargården är en plats där många olika sorters människor möts, utbildar sig, 
utvecklas och trivs. Hos oss är det högt i tak och olikhet en norm.  
 
Föreningen Midsommargården som driver verksamheten i huset verkar för att 
Midsommargården och verksamheten ska blomstra och sprudla av liv. Vi ser ett 
möjligheternas hus! 
 
Föreningens kärnvärden är; Mångfald, Möten och Möjligheter. 
 
Året 2020 fick vi Stockholms Stads Nelson Mandela-pris för hur vi arbetat med 
mångfald och inkludering! Läs mer om priset och motiveringen här: 
https://midsommargarden.se/2020/05/28/foreningen-midsommargarden-vinner-
stockholms-stads-nelson-mandela-pris/ 
 
Midsommargårdens Vision och Värdegrund 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ofeeT44X0Je4TwjnEcRUVb3Ya0GB8iN9 
 
Varför ska du engagera dig som volontär hos Föreningen Midsommargården? 
 

• Du får vara en del i ett sammanhang som vi hoppas att du upplever givande 
och ger dig ett mervärde i vardagen 

• Du vill engagera dig i ditt närområde, och/eller i en verksamhet som engagerar 
dig 

• Ditt engagemang bidrar till att tillgängliggöra kultur för fler människor  
• Du bidrar till att främja demokratin 
• Din insats är värdefull både för deltagare och publik  
• Du är med och skapar förutsättningar för möten mellan personer, med olika 

livshistorier och bakgrunder  
• Din insats bidrar till att Föreningen Midsommargården, som är en ideell 

förening, kan erbjuda fler aktiviteter och program   
 
Föreningen Midsommargården genomför en mängd aktiviteter och arrangemang 
under ett år. Vissa är återkommande, andra sker bara en gång om året eller per 
termin. Utifrån dina önskemål och våra behov strävar vi efter att erbjuda dig som 
volontär aktiviteter som passar båda parter. 
 
Föreningen Midsommargårdens roller 
 
På Midsommargården arbetar flera koordinatorer, deras ansvar är att planera, 
genomföra, och utvärdera verksamhet, aktiviteter, event och kurser.  



 
Volontärens roll 
 
Att vara volontär hos Föreningen Midsommargårdens innebär alltid en frivillig 
arbetsinsats eller uppdrag och utifrån volontärens förmåga och vilja till engagemang. 
Viss verksamhet kräver tystnadslöfte även efter avslutat volontäruppdrag. Du 
kommer att informeras om detta gäller din medverkan i Föreningen 
Midsommargårdens verksamhet.  
 
Hur blir du en av Föreningen Midsommargårdens volontärer? 
 

1. Läs vilka uppdrag vi kan erbjuda volontärer 
2. Fyll i en intresseanmälan 
3. Volontärsamordnaren tar kontakt med dig och utifrån intresseanmälan 

matchar dig med ett ledigt uppdrag 
4. En intervju görs, där du även får se lokalerna och får djupare förståelse för 

verksamheten 
5. En referenstagning sker, då vissa uppdrag involverar att träffa människor i en 

utsatt position eller minderåriga 
6. Vill du nu vara en del av Föreningen Midsommargårdens volontärer skriver du 

under att du tagit del av vår volontärpolicy, samt Föreningen 
Midsommargårdens Vision och Värdegrund. Du åläggs då att följa dessa 
dokument under ditt uppdrag hos oss 

7. Du kan när som helst avsluta ditt volontäruppdrag/ engagemang hos 
Föreningen Midsommargården 

 
Introduktion och utbildning  
 
Som ny volontär eller inför ett nytt uppdrag får du en introduktion av 
arbetsuppgifterna och en avstämning i anslutning till avslutat första uppdrag. När du 
känner dig varm i kläderna kommer du själv kunna styra med ditt uppdrag och du ges 
utrymme att utveckla uppdraget för att passa dig bättre eller anpassas till 
verksamheten bättre. 
 
Midsommargården kommer, då tillfälle finns, erbjuda dig utbildningar eller delaktighet 
i annat uppdrag, som kan vara av intresse för dig. 
 
Stöd  
 
Föreningen Midsommargårdens volontärsamordnare är den som ansvarar för att 
volontärerna i verksamheten får det stöd varje enskild person behöver. På plats i de 
olika verksamheterna finns en koordinator som ansvarar för dig under uppdragets tid. 
Har du frågor eller funderingar på plats är det koordinatorn du ska vända dig till. 
Koordinatorn följer alltid upp hur det gått efter varje enskilt uppdrag. 
 
Varje höst och vår sker en utvärdering av föreningens volontära verksamheten, både 
övergripande, men även på individuell nivå. Då bokas ett uppföljningsmöte med dig, 
där du får möjlighet att berätta hur du upplever uppdraget, vad du önskar och om du 
stött på några utmaningar med ditt engagemang. 
 



Små och stora utmaningar 
 
Som volontär är du en viktig del av verksamheten och det är därför avgörande att du 
tar ditt uppdrag seriöst. Vi förväntar oss att du håller tider och att du meddelar 
eventuell frånvaro i god tid och vid sjukdom meddela snarast möjligt. Om 
koordinatorn upplever att volontären missar något av detta vid upprepade tillfällen för 
vi ett gemensamt samtal med volontären om hur vi ska gå vidare. 
 
Om något går sönder, ett fel upptäcks eller en nyckel tappas bort, ber vi dig 
omgående rapportera detta till koordinatorn för verksamheten, eller till 
volontärsamordnaren. 
 
Uppstår en konflikt under uppdraget, där du är involverad, kan du antingen vända dig 
till verksamhetens koordinator eller till volontärsamordnaren.  
 
Uppstår en konflikt där du inte är involverad, vänder du dig till koordinatorn för 
verksamheten för att få hjälp direkt. 
 
Så kommer vi överens? 
 
Under rekryteringen ombeds du skriva under att du tagit del av, förstått och kommer 
att följa Föreningens Midsommargårdens Vision och Värdegrund, samt denna 
volontärpolicy. Vid eventuellt tystnadslöfte, informeras du om det och ombeds att 
skriva under dokument kring detta.. 
 
Försäkring 
 
Föreningen Midsommargården har, genom föreningens medlemskap i 
arbetsgivarorganisationen KFO, en olycksfallsförsäkring för ideellt arbetande. Detta 
innebär att alla som gör frivilliga insatser för föreningen omfattas av 
olycksfallsförsäkringen.  
 
Slutligen  
 
Föreningen Midsommargården är ett kulturhus med höga ambitioner och en stor vilja 
att erbjuda kultur åt alla! För att lyckas med detta är volontärverksamheten viktig. 
Men den ersätter aldrig de anställdas uppgifter och uppdrag. Vi hoppas att ditt 
engagemang hos oss kommer att ge dig mervärden i ditt liv och i din personliga 
utveckling. 
 

• Som volontär erbjuds du kostnadsfritt deltagande i utbildningar och 
inspirationsföreläsningar som Midsommargården bjuder in till 

 
• Som volontär bjuds in till egna träffar, avslutningar och kulturaktiviteter 

anordnade av Föreningen Midsommargården 
 

• Som volontär kan du använda Föreningen Midsommargården som referens 
vid arbetsansökningar, kom ihåg att meddela oss innan 

 
Varmt välkommen till Föreningen Midsommargården! 


