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Utbildnings- och fritidsförvaltningen

Verksamhetsplan (Mall)
En verksamhetsplan är en skriftlig beskrivning av vad din förening ska göra det kommande året, till
exempel vilka aktiviteter föreningen ska ha och när.
Det är bra både för styrelsen och för alla medlemmar att veta var föreningen är på väg och vad den vill
uppnå. Den hjälper alla att arbeta mot samma mål och med vad man ska jobba mot under den
kommande perioden.
_______________________________________________________________
Verksamhetsplan för XXX föreningen.
Vision
Vad har er lokalförening för vision? Vad är drömbilden för dem som ni vänder er till på ert
upptagningsområde.
Styrelsens målsättningar och strategi
Hur ska styrelsen jobba för att nå föreningens målsättningar och vision. Beskriv målen och hur ni under
året ska jobba för att nå dom. Ha inte för många mål, hellre ett par stycken som ni hinner jobba aktivt
med än för många mål som ni inte hinner med. Målen ska vara tidsbestämda. Har man ett datum att
jobba mot är det lättare och sätter lite mer press på att vara aktiv än om man inte har några
förväntningar på när man ska vara klar. Det måste vara lätt att kontrollera att du nått målet, så att du
kan få bekräftat om ni klarade det eller inte.
Ex på mål. Under år XX öka från antalet medlemmar i åldersgruppen 7-12år från nuvarande 43
medlemmar till 55 medlemmar. För att nå målet, ska sätta upp lappar på skolorna i x-stad. Vi ska ha
nybörjarträffar under alla längre lov under året, så som sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och
jullov.
Våra verksamheter
Vilka verksamheter finns i föreningen? Ungdomsverksamhet, tävlingsverksamhet etc.
Ungdomsverksamhet
Vilken är verksamhetens fokus och vilka är deras mål.
Tävlingsverksamhet
Vilken är verksamhetens fokus och vilka är deras mål.
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