
UPPSTART - tidpunkt noll
Träffen inleds med nuläget och 
behandlar sedan verksamhetsidé, 
värdegrund och vision.

TRÄFF 2 - efter 1 mån
Träffen återkopplar till uppstarten 
och processen fortsätter med 
verksamhetområden och mål.

TRÄFF 3 -  efter 2 mån
Träffen återkopplar till träff 2 och 
processen fortsätter sedan med 
strategier och handlingsplaner.

UPPFÖLJNING - efter 6-9 mån
Vid den sista träffen sker avstämning  
om vad som skett och ny energi 
tillägnas det som prioriterats. 
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FÖRENINGSLYFTET
Västergötlands Orienteringsförbund 

Dags för ett föreningslyft?
Vill er förening ta ett större grepp om utvecklingen och 
framtiden? 
Då kan det här dokumentet vara precis det som behövs för att 
komma igång!

Nedan åskådliggörs en utvecklingsprocess, ”Föreningslyftet”, 
som Västergötlands OF erbjuder tillsammans med SISU 
Idrottsutbildarna.
I dokumentet presenteras ytterligare möjligheter för utveckling 
av föreningen och dess ledare och funktionärer.

UTVECKLA ER FÖRENINGEN
GEMENSAMT FÖR FRAMTIDEN

Föreningslyftet innebär en ingående utvecklingspro-
cess i fyra steg under 6-9 månader och riktar sig klub-
bar som har en önskan om att skapa en ny, eller  
uppdaterad, grund att bygga framtidens verksamhet från, klubbar 
med medlemmar som vill komma samman för att sätta gemensamma 
ramar för föreningen och verksamheten.

Föreningslyftet sker tillsammans med Västergötlands OF i samverkan 
med SISU Idrottsutbildarna och påbörjas lämpligen under novem-
ber-december. 

Föreningar som har intresse av Föreningslyftet ombedes kontakta 
kansliet för mer information och att boka in tid för uppstart

Är det här en “vitamininjektion” som er förening behöver? 

FÖRENINGSLYFTET



Kontakt Västergötlands OFs kansli:
Verksamhetsledare,
Magnus Sundmark, 0725-447736
magnus.vof@vgidrott.se

Samverkan kan lyfta föreningen!
En framgångsrik metod för att lyfta föreningens 
verksamhet, utbud, kvalité och variation är att 
samverka med andra föreningar och aktörer. 
Det kan vara både inom och utanför orienteringen  
men från Västergötlands OFs sida är kretssamverkan 
ett gott exempel och något som så klart uppmuntras.
Att i kretsarna göra en gemensam plan för säsongen 
eller året för sådana tillfällen som man kan samsas 
om och nyttja gemensamt gynnar flertalet och 
ett exempel på detta är våra kretstränare som i 
dagsläget finns aktiva i sju av nio kretsar.
Så, när det är dags för kretsplanering för vinter, 
vår och 2022, kanske det är dags att se över 
samverkansaktivieterna och se om något kan 
utvecklas och förfinas. 

Litteratur och utbildning
Även för organisationsledare och föreningskunskap 
finns ett digert utbud av litteratur och utbildningar. 
För detta hänvisas till SISU Idrottsutbildarna

SISU Utbildningsutbud för föeningar återfinns på:
rfsisu.se/vastragotaland/utbildningfolkbildning/
vartutbud/

Böckerna införskaffas på SISU Idrottsböcker:
sisuidrottsbocker.se

Det absolut enklaste sättet att vara uppdaterad 
kring det som gäller orientering i Västergöt-
land är att prenumerera på VOFs nyhets-
brev, vilket kommer via e-post cirka 10 ggr/
år. Du anmäler din e-postadress på hemsidan: 
svenskorientering.se/vastergotland

Följ också VOF på sociala medier:

Ekonomi - bidrag och stöd

Informationskanaler

 
Facebook:  
facebook.com/VastergotlandsOF
 
Instagram: @voforientering

Twitter: @VOF_orientering 

Aktivitetsstödet - LOK
Ett statligt aktivitetsstöd som ges till föeningar 
som redovisar sin ungdomsverksamhet i 
Idrottonline. 

Projektstödet - Idrottslyftet 
Ett statligt stöd som förmedlas via Svenska 
Orieneringsförbundet och kan sökas för 
särskilda insatser inom prioriterade områden.

Anläggningsstöd - för kartor mm
Orienteringsföreningar kan söka bidrag 
för kartframstäl lning genom RF-SISUs 
anläggningsstöd. Det går även att söka för 
andra anläggningar,

Förenings- och ledarstöd - via RF-SISU
RF-SISU kan också tilldela medel och/eller 
resurser till föreningar för särskilda insatser och 
utbildning/utveckling. Att samverka med SISU 
rekommenderas.

Kommunala stöd
De flesta kommuner har ett bidrag som bygger 
på LOK och många erbjuder därutöver stöd för 
ledarutveckling och i vissa fall kartbidrag.

Coronasstöd - via RF, SOFT, mfl
Under pandemin har föreningar kunnat söka 
stöd för ekonomiskt  bortfall och det som nu 
planeras är stöd för särskilda  återstartsinsatser. 

Till sist ska också nämnas andra vägar till 
finansiering av insatser, inköp och/eller projekt 
av olika slag, såsom Arvsfonden och lokala 
Sparbanksstiftelser mm.

Kontakta kansliet vid ev. frågor.


