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Återkoppling av kongressbeslut –  

Förstärkt och utvecklad föreningsservice 

Motion 6  

Stärkt föreningsverksamhet, likvärdigt medlems-erbjudande genom helhetssyn och 

samarbete    

Motion 7  

Vilka tjänster ska kansliet erbjuda till föreningarna?  

Motion 11  

Centrala avtal med externa leverantörer  

Beslut 

att godkänna färdplanen för ökat föreningsstöd: 

1. Förstärka kansliets föreningsservice med avseende på kommunikationsstöd, 

verksamhetsplaneringsstöd, verksamhetsgenomförande med mera. 

Status: Pågående 

Projektet Förstärkt och Utvecklad Föreningsservice (FUF) startade vår 2021. Utifrån 

specificerade områden ovan (kommunikationsstöd, verksamhetsplaneringsstöd, 

verksamhetsgenomförande) genomfördes flera workshops i samarbete med 

pilotföreningarna (Ledarna inom Handeln, Ledarna inom Vård och Omsorg, Ledarna 

inom Idéburen sektor samt Ledarna inom Livsmedelsbranschen) med syfte att identifiera 

behov.  

Arbetet fortsatte under hösten där projektet i samarbete med pilotföreningarna testkörde 

ett antal aktiviteter utifrån tidigare identifierade behov och utvärderade dessa 

regelbundet. 

Under vinter 2021–2022 utvärderades, konkretiserades och fördjupades arbetet. Våren 

2022 kommer projektet fortsätta arbetet med ovan nämnda områden och bedriva 

ytterligare test- och utvärderingsverksamhet för att säkerställa ett relevant och kvalitativ 

utökat föreningsstöd. 

2. I samarbete med några föreningsordföranden utarbetar ett dokument som beskriver ett 

basutbud för en förening inom Ledarna.  

 

Status: Pågående 

Projektet genomförde under sommar 2021 en workshop med pilotföreningar för att 
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identifiera behov. Det arbetet är pågående med målsättning att kunna presentera ett 

förslag på basutbud till kongressen 2022. 

 

3. Arbeta fram ett tydligt koncept för Ledarnas varumärke med avseende på hur varumärket 

ska användas av förbundet och föreningarna.  

Status: Pågående  

Detta arbete sker parallellt med att det innehåll som projektet ska leverera växer fram. 

4. Ta fram en kostnadsbild för förstärkt föreningsservice utifrån ovanstående förslag och att 

detta de två första åren ska finansieras genom ett särskilt styrelsebeslut utanför ordinarie 

budget. Om försöksverksamheten efter två år ska övergå i ordinarie verksamhet måste 

det ske en diskussion om hur finansieringen ska fördelas mellan förbund och föreningar.  

 

Status: Pågående 

Inom ramen för projektet ingår att se över olika alternativ gällande kostnadsbild och 

finansiering av en förstärkt föreningsservice. Arbetet med detta beräknas vara klart 

hösten 2022. 

 

5. Att ett utökat föreningsstöd ska komma i gång under 2021. 

Status: Pågående 

Projektet påbörjades vår 2021 och löpande testverksamhet med aktiviteter pågår. 

 

 

Motion 8  

Vilken hjälp får föreningarna från kansliet? 

Beslut 

att Ledarna förtydligar vilka kanslitjänster som erbjuds föreningarna och kostnadsbilden över 

dessa 

Status: Pågående 

Inom ramen för FUF-projektet pågår ett arbete med att ta fram ett basutbud samt ett utökat 

föreningsstöd där en kostnadsbild och finansieringsmodell kommer att tas fram under höst 

2022. 
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Motion 10  

Gemensamma mallar 

Beslut 

att Ledarna tar fram mallar för centrala dokument som verksamhetsplan och budget samt 

verksamhetsberättelse för föreningarna att följa. 

Status: Pågående 

FUF-projektet har efter behovsinsamling och analys tagit fram ett antal centrala mallar och 

dokument för att underlätta styrelsearbete som publiceras på ledarna.se. Projektet ser även 

över ytterligare behov kring denna fråga under våren. 


