HANDBOK
FRAMTIDENS FÖRENING 3.0

Bakgrund
När handbollsföreningen bildades var det version 1.0. Kravbilden var satt till
en viss nivå utifrån den tidens krav. Efter hand har föreningen utvecklats och
idag skulle man generellt kunna säga att man är version 2.0 av föreningen.
De flesta föreningar har behov att genomlysa sin verksamhet, uppdatera
sina styrdokument, kvalitetsutveckla föreningen samt att blicka framåt i tiden!
Nu har vi ett verktyg som skall hjälpa till att ta sats mot Föreningen i version
3.0!
Projektet genomförs med stöd av Skåneidrotten!
De första föreningarna som startar detta är i form av pilotprojekt och är
kostnadsfria mot att Skånes HF får feedback i gengäld!

Mål
Stärka ett mindset baserat på utveckling för att kunna möta framtidens
utmaningar och möjligheter.
Ta reda på var föreningen är och vart den vill komma!
Uppdatera föreningens organisation och dokumentation!

Process -vad?
Vem får vara med?
Vem är vi?
Dokumentation
Vart är vi på väg?

Urvalsprocess där Skånsk handboll utser
Föreningen skriver en kort fri asnökan
Analys där föreningen själv arbetar
Arbete i arbetsgrupp
Önskat tillstånd

Urval - vem?
Samtliga föreningar i Skåne erbjuds att vara med. Föreningens styrelsen
skall ha fattat ett beslut om att de vill vara med i denna process. Sedan
väljs några föreningar ut. Urvalet går till så att föreningar prioriteras efter
kriterier som: olika storlek, vara geografiskt utspridda i distriktet samt ha
olika karaktär. Särskild vikt fästs vid att föreningen är angelägen att vara
med.

Metod-hur?
Två processer rullar parallellt.
Huvuduppgiften är att styrelsen avsätter 45-75 min på sex styrelsemöten för
att jobba i grupparbete med det digitala verktyget som innehåller sex
moduler. Uppgifterna gås igenom på en gemensam skärm.
Dessutom skall en arbetsgrupp bestående av två till tre personer parallellt
bearbeta sex arbetsmoment med eget arbete mellan modulerna.

Sex moduler för
arbetsgrupp resp styrelsen
1.

Introduktion Utveckling och styrdokument Uppstartsmöte

1.
Var är vi?
Analys/genomsnitt. SWOT

2. Input Förening i rörelse - guide för utveckling
Bok

2. Styrdokument
Film. Gör färdigt meningar.Frågor.Film

3. Input - Föreningens ansvariga
Arbetsbeskrivningar

3. Organisation
Reflektion. Arbetsbeskrivning. Diskussion.

4. Input marknad/event Föreläsning

4. Event/projekt/marknad
Handlingsplaner. Diskussion.

5. Framtidens idrottsförening
Bok

5. Framtidsspaning
Film. Diskussion. Strategi 2025.

6. Genomlysning av föreningens arbete Tvärträff!

6. Avslutning/fortsättning
Film. Reflektion. Avslut

Varför skall föreningen göra detta?
Yttre förväntningar - trovärdighet
✓ En genomarbetad verksamheten. Visa upp för föräldrar, partners och sponsorer att man är en
pålitlig partner. Föreningen kan visa sina nuvarande och framtida medlemmar att de är med i en
välskött förening. Skapar en trovärdighet.
Hållbarhet och arbeta för en högpresterande organisation
✓ Fler som hjälper till och långsiktiga strategier för ert utvecklingsarbete gör föreningen mindre
sårbar. Struktur ger hållbarhet. Få fler att se bortom laget och se hela föreningen!
✓ Ledarförsörjning till handbollsverksamheten och till administrativa funktioner
✓ Se över styrdokument dvs Verksamhetsidé, Värdegrund, Vision, Mål, Verksamhetsområden,
Verksamhetsplan och Aktivitetsplan, Strategi, Uppförandekod
Framtiden - skapa optimism
✓ Framtidsspana kring vilka trender som är på gång!
✓ Skapa energi och framtidstro i föreningen! Få många lågor att brinna.
✓ Föreningen blir en del av samhället runtomkring! Aktiv samhällspartner!

