Föreningsutveckling
SV Östergötland

Plats för utveckling

Utveckla din förening
Föreningsboxen - din vägvisare i föreningslivet
Grundmaterialet i boxen är till för dig som vill starta en förening, nyss blivit medlem eller fått ett
styrelseuppdrag i en ideell förening. Du kan gå igenom materialet på egen hand men det ger naturligtvis mer att starta en studiecirkel kring ämnet. Grundmaterialet kan även användas av dig
som redan har föreningskunskap men vill fräscha upp dina kunskaper.
För dig som redan har föreningskunskap men önskar hjälp att komma vidare finns :
•

verktygslådan med material och metoder för utveckling av föreningslivet.

•

föreningsmallar som underlättar i föreningsarbetet

•

frågor och svar inom fler olika delar av föreningsarbetet

•

valberedningsutbildning

•

processinriktat arbetssätt

•

från idé till ansökan

•

lyssna in och nå ut

•

ledarskap i vår tid

På kommande sidor hittar du kort information om de olika utbildningarna , materialen och metoderna som vi erbjuder er inom föreningslivet.
För mer information kan du besöka vår hemsida på https://www.sv.se/avdelningar/svostergotland/foreningar/
Scrolla sedan ner en bit tills du kommer till Utveckla din förening.
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Bilda förening
Föreningsboxen - grundmaterial
Grundmaterialet består av skriven text, filmer, beskrivande bilder , diskussionsfrågor och självtester. Självtesterna kan med fördel även användas i cirklar.
Grundmaterialets olika delar:


Detta är en förening
-Krav för att bilda en förening
-Olika föreningstyper



Föreningens medlemmar
-Fem anledningar som motiverar till att bli medlem i en förening.
-Utmaningar



Varför förening?
hur hänger föreningar ihop med övriga delar av samhället.
Föreningar och demokrati



Så fungerar föreningen
Stadgar
Styrelsemöten
Medlemsaktiviteter
Förberedelser inför årsmöte



Föreningens ekonomi



Styrelsens uppdrag och ansvar



Styrelsens roller
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Föreningsboxen - grundmaterial
Grundmaterialets olika delar fortsättning:


Föreningens ekonomi
Rutiner och attestrutiner
Redovisning,
Bokföring,
Balans- och resultatrapport
Bokslut
Budget, Likviditet
Projekt



Styrelsens uppdrag och ansvar



Styrelsens roller
Ordförande,
Kassör,
Sekreterare
Förslag på övriga funktioner som kan utses
För vilka skriver vi protokollen?
Ersättare/suppleanter
Adjungerad till styrelsen
När någon hoppar av



Välja och granska styrelsen
Valberedning
Revisorer
Årsmötet



Styrelsens möten
Vad är ett bra möte?
Faktorer som är avgörande för bra möten:
Före mötet
Under mötet
Efter mötet
Istället för möte

https://www.sv.se/foreningsutveckling/foreningsboxen/foreningen/
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Föreningsboxen - valberedningsutbildning
Studiematerial från Studieförbundet vuxenskolan för dig som har valberedningsuppdrag i en ideell förening. Materialet kan användas som en studiecirkel på tre träffar, alternativt vid ett utbildningstillfälle eller för självstudier.
Fem steg för att lyckas Materialet går igenom alla fem steg ni behöver för ett lyckat valberedningsarbete.
•

Planera

•

Inventera

•

Intervjua

•

Besluta

•

Presentera

Tag kontakt med oss så hjälper vi dig att få tillgång till materialet och kan snabbt komma igång.
Föreningsboxen - föreningsmallar
Vi på Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram en serie mallar med "allt du behöver för ett
effektivare föreningsarbete".
•

Starta förening; mallar för den arbetsgång som krävs för att bilda förening

•

Föreningsmallar; Allt du behöver för ett effektivare föreningsarbete.

•

Årsmötesmallar; Mallar som underlättar för er planering och genomförande av årsmötet

•

Projektmallar; här finns mallar från intresseanalys till slutrapport.

•

Revision av föreningen

Mallarna som du kan ladda ner ligger i en komprimerad mapp (s.k. Zip-fil) och innehåller i sig
ett antal mappar där alla mallarna finns uppdelade på de områden som de behandlar. Här finns
också en instruktion, för hur mallarna hämtas, packas upp och hanteras. Du kan ladda ner mallarna från vår hemsida:
https://www.sv.se/foreningsutveckling/foreningsboxen/verktygslada/foreningsmallar/
foreningsmallar/
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Föreningsboxen - verktygslådan
I verktygslådan hittar du flera intressanta och utvecklande metoder och material.


Komfortzoner - Personligt ledarskap, en metod för att försöka utmana det personliga ledarskapets komfortzon.



Drivkrafterna - Personligt ledarskap, en metod för att synliggöra det personliga ledarskapets drivkrafter.



Värdeskapande ledarskap, metod för ökad insikt i hur och var föreningens värderingar
kommuniceras och syns i ledarskapet.



DåNuSen utan spaning - ingen aning, en metod som kan användas för att göra en enkel
omvärldsanalys.



Framgångsrik förening, vad kännetecknar en framgångsrik förening om tio år?



Mötesfacilitering - Planering av ett möte, här hittar du material för strukturerad mötesförberedelse.

https://www.sv.se/foreningsutveckling/foreningsboxen/verktygslada/
Föreningsboxen - fler utbildningar


Processinriktat arbetssätt, ett pedagogiskt stöd som ger metoder utvecklande möten.



Från idé till ansökan, ett studiematerial som innehåller metoder och verktyg för projektutveckling.



Lyssna in och nå ut, en handbok i kommunikation för föreningslivet.



Bättre arrangemang, arrangera det du vill är ett material som riktar sig till er som vill förverkliga en idé.

https://www.sv.se/foreningsutveckling/foreningsboxen/verktygslada/foreningsverktyg/
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Föreningsboxen - föreningsfrågor FAQ
Nedan finns exempel på frågor inom de olika ämnena.


Ansvarsfrihet: Vad gäller om föreningsstämman inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet?



Arvoden: Får styrelsen i en ideell förening själva besluta om att införa arvode eller ersättning för förlorad arbetsinkomst till styrelsens ledamöter?



Jäv: Kan en styrelse i en ideell förening bevilja sig själva kostnadsersättning med en fast
summa?



Medlemsrelaterat: Kan en ideell förenings styrelse vägra att skicka protokollet från årsmötet till medlemmarna?



Protokoll: Jag undrar över hur lång tid som får passera mellan årsmöte och justeringen?



Stadgar: Kan man kalla sig vägföreningen, men inte ha stadgar?



Styrelsen: Vår förening har en anställd kontorist. Kan denne bli medlem i styrelsen samtidigt som anställningen fortsätter?



Valberedningen: Kan man till ordförande välja någon från valberedningen?



Årsmötet: Kan styrelsen istället kalla till årsmöte på hemsidan?

För att se svaren på dessa frågor och andra kan du gå in på vår hemsida.
https://www.sv.se/foreningsutveckling/foreningsboxen/faq/

7

SV Östergötland, Vasavägen 3
582 20 Linköping
E-post: ostergotland@sv.se
telefon: 013-31 40 70

