
Foreninger i forandring!
Uanset størrelse

17. november 2018



Hovedoverskrifter
Sætter du værdi i forretningsmæssige hensyn, når du laver 
foreningsarbejde?

➢Fundament i forening
- organisatorisk forståelse for hvad der er forening og hvad der er forretning
- opfattelse af egen forening

➢Forretning i Forening 
- ”Motor” til at udvikle foreningen 
- Forståelse af forretning og hvornår/hvorfor du kan tænke forretning uden at 
”miste” fundamentet i foreningen 

➢Foreningens Image 
- Hvordan fremstiller I jeres forening, hvilket image ønsker I at have? 
- Hvad betyder image for at tænke ”stærk” forening eller fordelagtig forretning?  



Hvad ønsker du? 

Hvilke typer af 
formuleringer og 

udtalelser ønsker du 
mest at høre på vores 

møde i dag?



Fundamentet i foreningen
Lederen – Bestyrelsen Udførende – Ansat, 

hjælper eller bestyrelsen 
selv 

Angiver retningen
(Målsætning)  

Planlægger aktiviteter og budgetter 

Udvikler Administrerer 

Koordinerer individer (hjælpere, 
medlemmer, andre) 

Organisere og fordeler opgaver samtidig

Motiverer og inspirerer Kontrollerer og løser problemer 

Udfordrer Status Quo Accepterer Status Quo

Har et langsigtet perspektiv Har et kortsigtet perspektiv 

Spørger ”hvad” og ”hvorfor” Spørger ”hvordan og hvornår”

Aktiviteter skal 
have betydning for: 

1. De frivillige ledere
2. Medlemmerne
3. Forretning i 

forening



Hvilke ord fortæller 
jer noget om 

✓ Foreningstilgang og kulturen 
i foreningen

✓Forretning og det der skal 
til for at skabe 
forretningsaftaler og 
tilgangen til det 



Bestyrelsen skal 
bestemme sig for, 

hvornår de er 
”forening” og 

hvordan de tænker 
”forretning” 

Start med møder som 
sætter det fokus

Dagsorden: Dagsordenen er måden, vi opnår resultaterne på
Derfor skal dagordenen afspejle ledernes roller og 
forventninger. 

Spilleregler: Der skal være enighed om mødets spilleregler. 
Det kan være: Tidsramme, engagement, 
forberedelse, fællesskab, forståelse, 
Aktiv Lytning.

Beslutninger: Mødereferatet viser, hvad der er 
besluttet på mødet 

Deadlines: For at føre vores beslutninger ud i 
livet sættes der tidspunkt og opfølgning 
på beslutninger, således sikres handling….. 

P-plads: Emner der kommer i spil under mødet, 
der ikke understøtter mødets mål. 
Parkeres på fælles P-plads, så de kan tages op  
under eventuelt eller ved hyggesnak efter mødet

Når bestyrelsen sætter retning….



Dagsorden med fokus på 
effektivitet og udvikling…….

✓ Bestem, hvem der skal forberede de enkelte 
punkter på dagsordenen

✓ Forbered punkter, således alle inden møde 
ved om et emne er til afklaring, drøftelse, orientering, beslutning… 
Sæt tidsforbrug på hvert punkt, så mødet tager den tid, 
som er aftalt og alle punkter nås.  

✓ Målret jeres dagsorden – sæt deadlines, hvor der er behov for det. 
Punkterne skal sikrer, at I kan ”lede” og ikke kun ”drifte” foreningen. 
Det er typisk punkter omkring nye tiltag, udvikling, markedsføring, 
strategi…. 

Snak sammen om dagsordenen til 
et mødet, som I skal holde og hvor I skal drøfte foreningens 
syn på at tænke forening og forretning. Hvilke punkter vil være 
vigtige at have med på mødet og hvorfor? 



SMART: Kan bruges effektfuldt i 
kommunikationen ved 
problemløsningssituationer.

Specifikt: Hvad er det, vi helt præcist taler 
om/diskuterer?

Målbart: Hvordan ved vi, at målet er nået?

Attraktivt: Hvor vigtigt er det for dig/os, at vi 
når målet?

Acceptabelt: Hvor acceptabelt er målet for andre 
involverede? Sættes i kontekst.

Realistisk: Hvor realistisk er det, at du/vi når 
målet?

Tidshorisont: Hvad er din/vores tidshorisont?

Opgave: 
I skal ud fra SMART 
modellen sætte en 
situation op som er 

vigtig for jeres 
forening at ændre for 
at forretningsmæssig 

tilgang styrkes og 
foreningsfundamentet 

ikke ”glemmes” 



Foreningens image
Hvordan kan man som 
forening arbejde med 
foreningens image.

Brug af 
kommunikationstrekanten 
som værktøj. 



Identitet:
✓ Hvem er i egentlig i jeres forening

✓ Hvad er jeres baggrund og historie

✓ Hvad er jeres svage sider og hvad er jeres 
styrker

Imageønske
✓ Hvordan iscenesætter i jer selv

✓ Hvordan præsenterer i jer selv over andre

Ethos: 
✓ Troværdighed

✓ Hvordan ser omverdenen jer

De tre hjørner i trekanten





Spørg jer selv 

1. Er der overensstemmelse 
mellem: 

✓ det som i siger om jer selv i 
jeres forening, 

✓ det som i gør, 

✓ og den måde som omverdenen 
opfatter jer på

2. Er der noget vi kan/vil 
ændre. 



Konkrete forslag for at forstå foreningen og værne om 
forretningen i foreningen…. 
✓ Mere fokus på området fra forbundets side 

✓ Bestyrelsen har bevidst et punkt på dagsorden, hvor de diskutere 
forening og forretning 

✓ Alle der får løn for deres arbejde i foreningen er bekendt med, at det 
er en forening og den ikke kan eksistere uden de frivillige kræfter. Så er 
man lønnet er man også nogle gange frivillige Ændring 
af kultur i foreningen. 

✓ Bevidst om at værne for foreningens værdier og være stolt af dem 

✓ Bevidst om, hvilket image og signalværdi

✓ Vis kvalitet og stå inde for, at I er gode at samarbejde med. Alle der 
samarbejder med jer får også en merværdi, godt image, gode 
oplevelser, velorganiseret idræt osv. ud af det 

✓ Inddrag andet netværk og  interessenter, hvor det styrker. F.eks. 
Forbundet. Når der er flere om en forhandling, afslutning på aftale, så 
styrkes signalværdien 



Det tænder en ild i mig….. 
Reflekter over 
hvad I tager med hjem 
i foreningen   



TAK FOR JERES ENGAGEMENT! 


