
 

 

 

Workshop nr 1 på Förbundsstämma 2012 i Sundsvall 

 

Några reflektioner kring administrativa frågor- främst för stora el-

ler snabbt växande föreningar 

 

1. Det är lätt att styrelsen ”överbelastas”- arbetet måste fördelas på flera. 

 

2. Bilda tydliga ansvarsområden (t ex för resor, föredrag, studiebesök, cirklar, underhåll-

ning, expeditionsarbete, fester m m) 

 

3. Delegera beslutsrätten till respektive grupp för löpande ärenden inom gruppens arbets-

område. En person i respektive grupp skall sitta med i föreningens styrelse och fortlö-

pande rapportera till styrelsen. 

 

4. Om frågor av principiell art och/eller beträffande större icke löpande ekonomiska frågor 

väcks inom respektive ansvarsområde skall ärendet alltid föredras i styrelsen. 

 

 

5. Skapa tydliga administrativa rutiner och anvisningar för föreningens verksamhetsom-

råden så att kontinuitet skapas och det direkta personberoendet minskar. 

 

6. Stora föreningar bör överväga att som komplement och stöd till det rent idéella med-

lemsarbetet deltidsanställa en ”expeditionsansvarig” som sammanhållande administrativ 

kraft. En resurs motsvarande t ex 20 % av en årsarbetstid kan beräknas till ca 60-70 000 

kr inkl soc. Avgifter beroende på lönenivå. 

 

7. Ju större en förenings verksamhet är, desto svårare blir det att lösa lokalfrågan för olika 

evenemang till rimliga kostnader. Ett sätt att finansiera större lokaler är att ha attraktiva 

evenemang öppna även för icke medlemmar. Det ger ju också ett tillfälle  att värva nya 

medlemmar. Generellt gäller ju också att om besökarna är många går det att få intäktsö-

verskott, även om de medverkande är relativt dyra. 

 

  



 

 

 

Workshop nr 2 på Förbundsstämma 2012 i Sundsvall 

 

Funktionär i föreningen? Varför inte? 

 

Några reflektioner: 

Många vittnar om att det är svårt att få medlemmarna att ta uppdrag i föreningen. Man upplever 

att medlemmarna vill bli underhållna och aktiverade i stället för att själva vara aktiva. 

Vad gör vi? 

Valberedningen måste arbeta långsiktigt och se till att styrelsen förnyas succesivt. Ska man be-

gränsa antalet mandatperioder i styrelsen?  

Alla måste bli medvetna om att vi måste dela på arbetet i föreningen. 

Det är viktigt att det är god stämning i styrelsen. Personkemin måste stämma. Glöm inte att ett 

uppdrag i en styrelse inte bara är jobb. Det ger mycket tillbaka i form av gemenskap, möjlighet 

att påverka, möta nya människor mm.  

Lyft fram det positiva med att jobba i en grupp eller styrelse. 

Ta tillvara medlemmarnas kontakter,  kompetens, erfarenheter och intresse. T ex kan någon ta 

sig an företagsbesök, vinkunskap, släktforskning, datakunskap, foto mm. Grupper kan bildas 

som ger upplevelser, ökad kunskap och gemenskap. T ex kör, bridge, dans, golf mm.  

Glöm inte att ledare och funktionärer behöver uppmuntran. 

Att ha roligt är en allvarlig fråga! 

  



 

 

 

 

Workshop nr 3 på förbundsstämman 2012 i Sundsvall 

 

Medlemrekrytering och samarbete med föreningar i närområdet 

 

Flera föreningar deltog och livliga diskussioner fördes, och flera prov på lyckade satsningar re-

dovisades. 

Två föreningar i Mälardalen gör gemensamma resor. Teaterresor, resor till olika närliggande ut-

flyktsmål men även resor utomlands 6-7 dagar långa. Mycket positivt, resorna har måst dubble-

ras. En gemensam cirkel på högskola genomförs också. 

Kvinnoprojekt redovisades – man lärde invandrarkvinnor att cykla. Cyklarna lånade man ihop, 

projektet var så populärt att även män ville delta, detta med lite speciellt resultat. 

Viss munterhet uppstod vid beskrivningen. 

Föreningar från våra nordligare trakter gör också gemensamma resor med lyckat resultat. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att där föreningar samarbetar där blir det bra resultat, det 

är väl närmast en fråga om att ta initiativet. Och att om man tänker utanför det egna området så 

gagnar det alla. 

 


