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Riksförbundet, Nationella Funktioner: Spaningar efter läsning av 

huvudsakliga inriktningar 
 

 Längtan efter samma uttryck och format 

 Närma oss varandra i vilken konkretionsnivå som gäller i huvudsaklig inriktning 

 Identiteten genomsyrar 

 Hur syns kvalitet? Skillnad mot etik. 

Väcker frågor för medarbetare – vad är min roll? 

 Vem är texten för? Skriver vi för att ge riktning åt medarbetares planering, för ombud på 

stämman, för externa intressenter etc? Tänker vi lika? 

 Enligt stadgarna: "huvudsaklig inriktning för verksamhet och ekonomi" -  i vilken utsträckning 

bör interna organisationsfrågor finnas med? 

 Alla nämner hållbarhet. Agenda 2030 dyker upp. Sensus del i det, ska vi vara bra på det eller 

ska vi vara bra på att få andra att bli bra på det? 

 Demokratibegreppet - Vad menar vi, vad är vår roll? Läge för en gemensam definition? 

 Kultur är en stor del av vår verksamhet, men syns inte proportionerligt. 

 Alternativa finansieringar tas upp av två regioner. Vad får det för konsekvenser, ska fler ta 

efter? 

 Inte så mycket kring ledarutveckling. Tre av sex regioner nämner ledarutveckling. 

 Ska vi jämföra med andra, liknande organisationers motsvarande dokument? 

 En idé är att göra en kappa för hur de olika dokumenten hänger ihop. Ett styrande 

styrdokument. 

 På denna nivå bör vadet vara i fokus, i handlings- / verksamhetsplaner beskrivs huret. Vad 

beslutar en stämma och vad beslutar styrelse/chefer om? 

 Kopplingen satsningar – resurser skulle kunna vara tydligare. 

 Kanske passar en större omvärldsbeskrivningen in i förbundets huvudsakliga inriktning, och 

att regionerna beskriver regional kontext? 

 Är huvuduppgifter något som hör hemma i detta dokument?  

 Stämman beslutar inte om organisation, hör hemma i andra dokument än detta. 

 Hur beskriver vi oss själva? Vad för typ av aktör? Finns olika skrivningar: civilsamhällesaktör, 

studieförbund osv. 

 Föreningsutveckling är en stor del av vår verksamhet men nämns inte mycket. 

 


