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Verksamhetsplanen bör vara 
balanserad men ändå utmanande

Alarmzon

Stretchzon

Trygghetszon
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• En verksamhetsplan ska fungera som en 
draghjälp framåt och ge tydlighet i 
arbetet.

• Planen bör balanseras och samtidigt 
stretchas så att det finns utmaningar för 
det är på så sätt som vi alla tillsammans 
kan utveckla vår föreningen.

• Att ta fram en plan som bygger på "det 
gamla vanliga" ger ingen ny energi i 
arbetet, och mål som är omöjliga att 
uppnå skapar passivitet snarare än 
engagemang. 

• Idén bör vara att vi ska hamna utanför 
vår bekväma och välbekanta 
trygghetszon men ändå inte så pass 
långt bort att planen ger upphov till 
stress. 



Ändamålet med vår förening

§ 2. Föreningens verksamhet vilar på tre ideologiska grundpelare: 
humanism, demokrati och solidaritet.
Föreningens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur 
och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.
Föreningen skall med denna målsättning arbeta för:

– att Hejde bygdegård underhålls och för framtiden bevaras för att fylla 
sin funktion som samlingslokal och central träffpunkt för bygdens folk.

– att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv
fördjupas och förs vidare till kommande generationer.

– att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs 
tillgängliga för alla.

– att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband 
med samhällsförändring.

– bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna kulturprogram och 
genom förmedling av program till dem som hyr lokalen.

2018-03-04



Mission
Vår mission är att säkerställa bygdegårdens fortlevnad så 
att den kan utgöra navet för att utveckla bygdens 
gemenskap människor emellan, nu och för lång tid 
framöver. Genom gemenskapen skapar vi kontaktytor och 
nätverk och tillsammans levererar vi upplevelser och 
mervärden, till glädje för många. 

Tillsammans åtar vi oss att förvalta bygdens kulturarv vilket 
hjälper oss att förstå varför vi är som vi är och varför vi lever 
som vi gör. Vår gemensamma historia är viktig för att 
utvecklas mot framtiden. 

Sammantaget ger gemenskapen och glädjen oss alla en 
trygghet att bo och verka i socknen och en tillit till varandra 
som medmänniskor.
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Vision

Hejde Sockenförening skall vara den 
naturliga samlingspunkten för alla som 
bor i, eller har en relation till Hejde.
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Strategi

”En medlemsdriven ideell verksamhet som är ekonomisk ansvarsfull.”
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Mål 2020

• Bygdegården driftskostnader skall täckas av 
intäkterna från medlemsavgifter, driftsbidrag och 
uthyrning.

• Lånet med en skuld på 38 250 kr (2016-01-01) 
skall vara slutamorterat till 2021. Vilket innebär 
en genomsnittlig amortering på 7650 kr/år.

• Verksamhetens årliga överskott före avskrivningar 
skall efter att lånet är slutamorterat vara minst 5 
% av den totala omsättningen. 

• Ett affärssystem för samtliga förtroendevalda och 
övriga intressenter i föreningen.
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Våra perspektiv på verksamhetsutveckling
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• Vision

• Mission

• Strategi 

• Mål

Strategiskt

• Omvärlden

• Drivkrafter 

• Medlemsfokus 

• Värderingar 

Mänskligt 

• Organisation

• Roller & ansvar

• Processer och metoder

• Information

• IT

Strukturellt

Exempel: En ny strategi ska formuleras 
och implementeras för att skapa större 
värden för våra medlemmar eller 
kostnadsneddragningar för att 
anpassa verksamheten utifrån 
förändrade marknadsförutsättningar.

Exempel: Projekt för att skapa större 
medlemsengagemang eller utveckla 
ledarskapet hos styrelsens 
ledamöter.

Exempel: Ny organisationsstruktur, 
nytt IT-system eller utveckling av 
befintliga processer.



2018-03-04

Utveckling och förändring är nödvändigt för 
att möta framtiden. Därför är det viktigt att 
styrelsen arbetar med ett starkt fokus på 
verksamhetsutveckling.



Sammanfattning Verksamhetsplan 2018

• Gemenskap
• Medlemsfokus
• Utveckla bygdegården
• Skapa relevans för medlemskapet 
• Förändra mötesformer 
• Förenkla bokningsapplikation
• GDPR – Säkra
• 2019 och 2032
• Aktiviteter (förslag och planerade)
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Gemenskap och medlemsfokus

Målsättning

• Danskarna har ordet hygge som väldigt väl beskriver hur 
vi vill att man uppfattar Hejde Sockenförening.

– Hygge kan beskrivas som en mysig och varm 
atmosfär där man tar sig tid att njuta av det goda i 
livet tillsammans med människor man tycker om.

• För att uppnå denna känsla av gemenskap så krävas det 
att vi har ett starkt medlemsfokus i det vi gör och att alla 
hjälper till.

– En person kan inte göra allt men alla kan göra 
något.

Actions

• En variation av aktiviteter över tid

• Uppmuntra och stödja fler medlemmar  att initiera och 
genomföra aktiviteter

• Lyhördhet för medlemmars önskemål

• Säkerställa en effektiv medlemsadministration och 
medlemsrekrytering
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Personer med 
relation till Hejde 

Nyinflyttade i 
Hejde

Ej medlem men 
boende i Hejde

Medlemmar

Gemenskap 



Utveckla bygdegården

Målsättning

• Ta fram en plan på hur vi utvecklar vår bygdegård till 
att bli en naturlig samlingspunkt i tiden för Hejde.

Actions

• I ett antal workshops under året tillsammans med 
medlemmarna utarbeta denna plan.

• Identifiera framtida investeringsbehov samt utröna 
vilka resurser som kan komma att krävas för att 
finansiera detta.
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Skapa relevans för medlemskapet

Målsättning

• Alla ska veta vad man får för 
sin medlemsavgift och varför 
den är viktig.

Actions

• Utarbeta en 
kommunikationsstrategi 
(före/under/efter) för att 
säkerställa en inkludering av 
samtliga intressenter så att 
medlemskapet får en 
relevans.
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När?

Varför?Var?

Kommunikation 
i rätt tid 

Kommunikation i 
rätt sammanhang 

Kommunikation på 
rätt plats 

Strategisk 
improvisation för 
effektiv 
Kommunikation  



Förändrade mötesformer

Målsättning

• Säkerställa en kompetensutveckling inom 
föreningen samt att intresserade medlemmar ges 
möjlighet att löpande delat under året.

Actions

• Styrelsen kommer att träffas för protokollförda 
styrelsemöten varannan månad.

• Varannan månad kommer vi att ha möten som är 
mer workshopbetonade utifrån olika tema. Till 
dessa möten är samtliga medlemmar välkomna.

• Utveckla samarbeten med andra föreningar och 
organisationen för att lära oss mer om vad vi kan 
göra bättre men också få idéer till aktiviteter och 
annat som ger föreningens medlemmar ett än 
högre värde för den medlemsavgift man betalar. 
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Förenkla bokningsapplikationen

Målsättning
• Utveckla processen vid uthyrningen av 

bygdegården. Hela flödet från bokning till 
fakturering kan automatiseras än mer. 

• Idag har vi moment i vår bokningsprocess 
som kräver manuell handpåläggning och 
som ger ett personberonde för att processen 
ska fungera. 

Actions
• Utveckla bokningsapplikation så att endast 

en kan boka en vald tid och inte som idag 
där fler kan lägga samma bokning 
oberoende av varandra.

• Genomlysning för att se om det finns fler 
steg i processen som kan förenklas. 
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Säkra de krav som införandet av en ny 
dataskyddsreform
Målsättning
• Säkerställa införandet av GDPR och hur det 

påverkar vår förening.
– 1 maj i år får Sverige och övriga EU en ny 

gemensam lagstiftning som reglerar hur 
bland annat företag och föreningar får 
behandla personuppgifter.

– En nyhet i denna dataskyddsförordning är att 
det kan utgå sanktionsavgifter om man 
bryter mot reglerna, något som gör att 
många företag och föreningar måste 
säkerställa hantering och skydd av 
personuppgifter.

Actions
• Genomlysning av samtliga våra processer hur vi 

behandlar personuppgifter och medgivanden.
• Säkerställa nödvändiga förändringar i processen.
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Den nya förordningen GDPR 
omfattar i princip all 
behandling av 
personuppgifter, det vill 
säga sådan behandling som 
sker i företag, i föreningar, 
inom myndigheter och av 
privatpersoner.



2019 och 2032

• Löpande arbeta med verksamhetsplaneringen 
inför 2019 såväl som den långsiktiga 
utveckling 2032.
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Aktiviteter (förslag och planerade)
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Aktivitet: Ansvarig: Förslag på tidpunkt: I samarbete med:

Kaffikalas Ise 4 feb LRF/SV

Sykurs (6 ggr) Ise Start mitten av feb LRF/SV

Årsstämma Styrelsen 4 mars

Temakväll med film Anna/Torkel mars/april

Mellokväll Victoria 10 mars

Våffeldag? Maria H? 25 mars?

Sågdag Såggruppen 31 mars/Påskafton

Sockenlunch Ise Lördag i april LRF/SV

Städdag Bygdegården + sågen A-C/Anders W 14 april

Orrotta SOA april Kyrkan

Vårbubbel Pär-Håkan 12 maj SV

Kors & Tvärs Anna 19 juli SV

Konsert Pär-Håkan juli/augusti

Pubafton Stig augusti

Vinprovning Pär-Håkan 20 oktober SV

Teater ? ? Länsteatern

Jullunch Styrelsen december

Drikketävling SOA december Väte

Ovanstående lista är sådana aktiviteter som kommer eller är på förslag  att genomföras. 
Vi ser gärna att fler medlemmar kommer med idéer på att skapa en aktivitet. Tycker du 
något skulle vara roligt att ha som aktivitet, GÖR DET!



Så här enkelt skapar du en aktivitet

www.hejde.org
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Boka bygdegården
Om det krävs för att 
genomföra aktiviteten
Kostnad: 0 kr

Marknadsföring
Hemsidan, Nyhetsbrev, 
Facebook, Instagram och 
ibland även lapp i lådan. Det 
som krävs är ett manus med 
den information som ska gå 
ut sedan hjälper Martin Toft 
till med utformningen. 
Kostnad: 0 kr

Stöd
Behöver du hjälp med någonting 
gällande genomförandet t ex 
finansiering, kontakt med andra 
organisationer mm. så vänder du 
dig till styrelsen. Genomför aktiviteten!


