Vad kännetecknar en framgångsrik förening om tio år?

Utvecklingsarbete i en förening är alltid viktigt. Såväl omvärldskoll som
framåtblick skapar mening åt det som görs i föreningen idag. Bjud in styrelsen i
din förening tillsammans med andra ledare i föreningen och kanske några
engagerade och intresserade medlemmar till ett samtal där ni resonerar om
föreningens framtid. Det kan hjälpa att åtminstone några har gjort övningen
DÅNUSEN tidigare, men det är inte nödvändigt

Genomförande
Del 1:
Nedan listas sex kännetecken som kan vara viktiga att resonera kring vad gäller framtid
för föreningen. Börja med att kort diskutera dessa i par och diskutera om något mer bör
läggas till, något som är viktigt för er förening i framtiden. Låt sedan varje par lyfta om
de har någon punkt att lägga till. Försök enas kring max tio punkter.
Del 2:
Nu är det dags att utifrån alla kännetecken diskutera nuvarande starka respektive svaga
sidor hos föreningen. Skriv varje kännetecken på ett A4 eller A3 (enligt medföljande
mall) och sprid ut dem i rummet. Gå runt i grupper om 3-4 personer och skriv upp starka
och svaga sidor. Låt varje grupp vara ungefär fem minuter per kännetecken och rotera
sedan. Avsluta antingen a) när alla kännetecken har några starka och några svaga sidor
eller b) när varje grupp har varit vid varje kännetecken – välj metod utifrån hur mycket
tid ni har. Läs upp inför hela gruppen vad som står under respektive kännetecken.
Del 3:
Nu är det dags att utifrån de starka och svaga sidorna formulera mål på kort respektive
lång sikt. Vad kan ni förbättra redan inom ett år (kort sikt)? Vad är målet för att vara en
framgångsrik förening om tio år (lång sikt)? Dela upp kännetecknen mellan er och arbeta
i grupper om cirka fyra personer.
Bestäm också hur ni arbetar vidare med det påbörjade utvecklingsarbetet. Vem är
ansvarig för att ta detta vidare?
Råd och tips för att utveckla vidare får föreningen av Studieförbundet Vuxenskolan.

Tidsåtgång
Del 1 tar cirka 20-30 minuter beroende på hur många ni är och hur mycket tid ni ger till
varje par.
Del 2 tar cirka 60 minuter, något kortare om ni väljer att avsluta enligt a).
Del 3 tar ungefär 60 minuter. Totalt behövs tre timmar med paus.

Del 1
Kännetecken
Tekniken
Föreningen hänger
med i den tekniska
utvecklingen.
Personlig kontakt
Föreningen har en nära
och personlig kontakt
med medlemmarna.
Synlighet/profilering
Föreningen är synlig
och känd samt har en
tydlig och enhetligt
utåtriktad profil.
Tidsanpassade
aktiviteter Föreningen
har aktiviteter som
passar människan i vår
tid.
Föryngring
Föreningen har en bra
tillströmning av nya
ledare och
medlemmar.
Projekt som
arbetsform
Föreningen har hittat
nya och spännande
sätt att arbeta på.

Starka sidor

Svaga sidor

Kort sikt

Lång sikt

Del 2 Kännetecken
Starka sidor

Svaga sidor

Del 3
Kortsiktiga mål

Långsiktiga mål

