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Vissa föreningar har en förmåga att hela tiden
utveckla sin verksamhet. De får nya
medlemmar och har fullt i varje årskull. De är
duktiga på att rekrytera nya ledare och att ta
vara på de ledare som finns i organisationen.
De har inga ekonomiska problem och
sponsorerna hjälper mer än gärna till. Att
rekrytera till styrelseuppdrag och andra
förtroendeposter går smidigt med en väl
fungerande valberedning.
Hur blir vi en sådan förening?
Som vår kloke vän Nalle Puh sa - Det bästa är att
veta vad man letar efter, innan man börjar leta
efter det.
DU är en viktig del av vår förening där vi
tillsammans måste hitta den väg som vi själva
önskar. Oavsett om du är aktiv, förälder eller
ledare - vi behöver dina synpunkter och idéer. Vi
vill göra vår förening bättre! Hur får vi den
förening som berör och engagerar?
Välkommen till en dag då vi arbetar med vår
framtid, vårt uppdrag och vår vision. Hur vill vi att
vår förening ska fungera i framtiden?
Vad tycker du fungerar bra och vad vill du
förändra? Ta chansen att vara delaktig och
påverka. Även om alla aktiva är välkomna så
passar nog dagen bäst för medlemmar från 13 år.
Det kommer att serveras fika under dagen.
Till vår hjälp har vi idrottskonsulent från RF-SISU
Västernorrland, som kommer vägleda oss i
processen.

12:00 – 16:00 söndag 23 augusti
Lokal/plats: Friluftscentralens altan, Själevad
Hitta dit: Brogatan 100, korsningen
Prästsundsvägen-Brogatan

Verksamhetsidé
Talar om vad föreningen vill åstadkomma
och vara för vem. Ibland talar man om
också om föreningens ändamål, dess
uppdrag eller föreningsidé.
Värdegrund
Rättesnöre, ledstång, fundament,
förhållningssätt, attityder är några andra
benämningar på det som handlar om vad
man i föreningen tycker är rätt, önskvärt,
eftersträvansvärt och viktigt att leva upp till.
Vision
En abstrakt beskrivning av ett framtida
önskvärt tillstånd. Ska vara levande och
uttryckas som om man redan var där.
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Kontaktperson
Johan Strömqvist,
johan.stromqvist@rfsisu.se, 010-476 48 58

