
Diskussionsunderlag
Detta underlag är skapat för att ni i föreningen ska kunna starta en diskussion om vilka
utmaningar ni har idag som vi på FöreningsKraft kan hjälpa er med. Syftet är att hitta
rätt person på rätt plats och minska ideella krafters administrativa arbete.

Vad kan vi på FöreningsKraft hjälpa er förening med?
Din förening får ett ambitiöst team med bred kompetens för hur man bedriver det
dagliga administrativa arbetet i en förening. Tjänster som vi erbjuder är administrativa
uppgifter, ekonomihantering samt olika typer av punktinsatser. Ingen utmaning är för
stor eller för liten för oss.

På Föreningskraft håller vi oss ständigt uppdaterade på det senaste inom föreningslivet
och strävar alltid mot att modernisera och effektivisera.

Ett lyckat samarbete inkluderar god och kontinuerlig dialog. Ni får en eller flera
personliga kontakter som jobbar med er förening och era behov och önskemål är vår
utgångspunkt i allt arbete vi gör.

Läs gärna mer om oss och våra tjänster på www.foreningskraft.nu.

Här nedanför har ni en mall som ni kan fylla i under er diskussion. Efter er diskussion är
ni välkomna att kontakta oss för att boka in ett möte och diskutera vidare hur vi kan
hjälpa er på bästa möjliga sätt!

010 - 146 86 36 info@foreningskraft.nu

http://www.foreningskraft.nu


Mall för diskussionsfrågor
Exempel på diskussionsfrågor

Vilka uppgifter är mest tidskrävande idag? Varför?

Vilka uppgifter är krångligast idag? Varför?

Saknas någon kompetens idag inom föreningen? Om ja, vilken/vilka?

Hur vill vi att styrelsearbetet ska kännas och vara utformat för att det ska vara så givande
som möjligt?



Vart vill vi att vår förening är om 5 år (ex antal medlemmar, tävlingar, arrangemang,
ekonomi, struktur, organisation m.m.)? Och hur når vi dit?

Övriga punkter

Vilka uppgifter bör vi lägga på FöreningsKraft?

När ni nu kommit fram till vad er förening behöver stöttning i så är nästa steg att:

1. Kontakta oss för att boka in ett möte
2. Vi bokar in ett digitalt möte för att diskutera vidare hur vi kan hjälpa er på bästa

möjliga sätt!

Vi ser fram emot att få ta del av er diskussion!
Lycka till önskar teamet på FöreningsKraft.


