Föreningskompassen
- ett mätsystem för din biodlarförening
Presentation och bakgrund
När ni vill utveckla er biodlarförening blir det viktigt att analysera nuläget för att sedan komma
fram till vad ni vill behålla, utveckla eller förändra. Föreningskompassen är ett mätinstrument för
att pröva verksamhetenskvalitet i förhållande till medlemmarnas behov och förväntningar.
Föreningskompassen erbjuds er förening som en del av samarbetet mellan Studieförbundet
Vuxenskolan (SV) och SBR. Detta mätinstrument togs fram av SVs systerorganisation Svenska
Studiecentralen i Finland redan år 2000 och har sedan reviderats och utvecklats.
Föreningskompassen är ett bra instrument för att sikta in rätt riktning på den framtida
verksamheten. Ni får även hjälp också i arbetet med att analysera vad föreningen behöver utveckla.
Ta kontakt med er lokala SV-avdelning för en dialog kring stöd till er föreningsutveckling
utifrån vårt koncept Föreningsboxen, som innehåller utbildningar och material inom
föreningsutveckling, ledarskap, kommunikation, arrangemang samt projekt- och
processutveckling. Ni hittar oss på www.sv.se

Studieplan för arbete med föreningskompassen – tre träffar, nio studietimmar.
Kontakta er lokala SV-avdelning och berätta att ni vill göra en studiecirkel i föreningsutveckling,
med stöd av arbetsmaterialet Föreningskompassen. Be om hjälp att starta upp cirkeln och utse en
av er som cirkelledare.
Det följande är ett förslag till arbetsgång och frågeställningar som behandlas utifrån ett lärande
och ett öppet perspektiv, i syfte att alla medlemmar och förtroendevalda i föreningen ska kunna
ställa sig bakom och verka för syftet med föreningens verksamhet. Har ni ett eget förslag till hur ni
vill bedriva arbetet, diskutera detta med er lokala SV-avdelning och dokumentera detta sedan i en
egen arbetsplan.
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Träff 1 – Meningen med föreningen?
1. Ta fram materialet Föreningskompassen och läs igenom sidorna 3-6. Diskutera sedan
tillsammans;
a. Vilka tankar får ni när ni läst igenom de första sidorna?
b. Vilka frågor dyker upp redan nu? Notera dessa gemensamt på lämpligt sätt för att
kunna återkomma till dem, men ägna inte tid åt att fundera över lösningar på
frågorna i nuläget.
c. Är det någon insikt som behöver lyftas fram och tydliggöras?
2. Fundera över följande; Varför finns ni? Börja med att analysera verksamheten i din
förening, med hjälp av följande frågor:
a. Vilken är er uppgift som förening?
b. Varför finns ni? Vilken nytta gör ni – för medlemmar, för lokalsamhället etc.? Vilka
drömmar och visioner har ni i föreningen?
c. ”Hiss-berättelsen”? Kan ni presentera föreningen och er idé/nytta för en
”utomstående” på 40 sekunder?
3. Ta fram föreningens stadgar. Fundera över: Vad står det i föreningens ändamålsparagraf –
stadgarna?
a. När ni funderat på verksamheten i er förening, ta fram stadgarna och fundera på om
ni gör vad som omnämns i stadgarna.
4. Vill vi förändra/utveckla föreningens syfte och ändamål?
a. Att ändra/utveckla föreningens syfte och verksamhet innebär inget nederlag för en
förening, tvärtom – det är viktigt att de överensstämmer med verkligheten i
föreningen.
5. Har föreningen ett förbund eller centralorganisation? Hur stämmer föreningens
verksamhet överens med moderförbundet/centralorganisationen?

Träff 2 Föreningskompassen
Målet med mätinstrumentet är att verksamheten i föreningen skall utvecklas så att den motsvarar
medlemmarnas både uttalade och outtalade förväntningar, antalet medlemmar skall öka,
ekonomin skall hållas i balans, medlemmarna ska trivas i föreningen och föreningens framtid skall
tryggas.
1. Arbeta gemensamt igenom Föreningskompassen, sidan 7-17 (Använd gärna bilagan sid 2023 som utdelat underlag till alla deltagare – om inte alla ska ha hela häftet)
a. Låt först var och en fylla i frågeställningarna.
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b. Jämför sedan era svar och diskutera om ni ska jämka ihop, skapa ett medelvärde,
eller belysa de eventuella skillnaderna i uppfattning. Låt samtalet präglas av en
”positiv och välvillig inställning” till varandras olika åsikter. Var ärliga i era svar.
c. Fyll i årets resultat i blanketten på sid 24

Träff 3 Föreningsutveckling – ambitioner, målsättningar och strategier
Vad händer nu? Nu är alla 14 indikatorerna genomgångna. Har er förening placerat sig på nivå 1 på
alla 14 punkterna är det bara att gratulera! Er förening tycks vara en välskött förening, som
dessutom är aktiv och månar om medlemmarna. Fortsätt i samma stil! Växlar er förening mellan
de olika nivåerna, så borde ni tillsammans inom er styrelse gå igenom och fundera på vilka saker ni
skall jobba med att förbättra under det kommande verksamhetsåret. Nu när ni har ringat in vilka
brister ni har i föreningen vet ni också vilka förbättringar som krävs för att ni skall placera er en
eller flera nivåer högre upp. Så här kan ni arbeta med detta:
1. Följ arbetsuppgifterna på sidan 18-19 i Föreningskompassen.
2. Välj metod att göra en fördjupad analys av föreningen utifrån de 14 olika områdena. SWOTanalys, medlemsenkät, lista på förbättring/utvecklingsområden och aktiviteter med tid,
ansvar, budget etc. kopplade till dessa etc.
3. Dokumentera era förslag och beslut. Sätt samman dessa med blanketten (sid 24) för
uppföljning kommande möten.
4. Bestäm hur ni vill engagera och involvera medlemmarna i arbetet. Styrelsen ska kanske inte
göra ”allt” själva?
5. Bestäm när och hur ni vill gå vidare med arbetet och följa upp det.
6. Tacka varandra för lärdomar, insikter och gott samarbete. Fira gärna framgångar.
Lycka till i ert viktiga arbete med utveckling av föreningen!
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