
Välkomna



Sofia Stenfeldt
• Kattälskare 
• Föreningsnörd - scouter, facket, 

konstförening, Fair Action 
• Kroniskt sjuk 
• Aktivist - hållbarhet 
• Kan kontaktas via qlok.se



Styrelsearbete - från 
måsten till roligt!
• Hur funkar Zoom? 

• Varför sitter vi i en styrelse? 

• Om vi inte är överens? 

• Regler - vad och varför? 

• Hur kan vi jobba?



Varför 
styrelsearbete?



Föreningen



Föreningen

Styrelsen



Varför 
styrelsearbete?

Viktigt Gemenskap



Viktigt!
• Påverka vården 
• Påverka politiken 
• Sprida information 
• …



Gemenskap!
• Dela erfarenheter 
• Ha gemensamma mål 
• Stötta varandra 
• Ha roligt tillsammans 
• …



Föreningen 
bestämmer själv

• Vad som är viktigt! 
• Vilka era mål är! 
• Hur er gemenskap ska se ut!



Föreningen 
bestämmer själv

• Vad som är viktigt! 
• Vilka era mål är! 
• Hur er gemenskap ska se ut!

styrelsen



Prata med 
varandra om:
• Vad är viktigt? Vad vill vi förändra? 

• Vilken gemenskap vill vi ha?

Årsmötet

Styrelse-
möten



Om vi inte är 
överens…



Bra och 
dåliga 
konflikter

• Bra konflikter handlar om 
sakfrågor - tex vad som är 
viktigt, hur ni ska jobba osv



Bra och 
dåliga 
konflikter

• Bra konflikter handlar om 
sakfrågor - tex vad som är 
viktigt, hur ni ska jobba osv 

• Dåliga konflikter handlar om 
personer



Dåliga 
konflikter

"Han är så….” 

”Hon gör alltid…”



Lösa konflikter
1. Identifiera problemet 
2. Vilka alternativ har vi? 
3. Vad talar för och emot de olika alternativen? 
4. Diskutera tills ni är överens - eller rösta



Exempel
1. Identifiera problemet 
Det är bara två personer som gör allt jobbet, 
och det är inte hållbart. 
Inte: ni hjälper aldrig till! 



Exempel
2. Vilka alternativ har vi? 
- Vi kan sänka våra ambitioner 
- Vi kan dela upp arbetet på fler 



Exempel
3. Vad talar för och emot de olika alternativen? 
- Vi kan sänka våra ambitioner: vi orkar ändå 

inte så mycket, så slipper vi dåligt samvete. 
Men det är tråkigt att behöva ställa in. 

- Vi kan dela upp arbetet på fler: då kan vi ändå 
göra aktiviteten, men alla har inte samma 
möjlighet att hjälpa till. 



Exempel
4. Diskutera tills ni är överens, eller rösta 
- När ni väl har fattat ett beslut, då gäller det 



Fastnar ni i 
konflikter?

Ta hjälp!



Regler - vad 
och varför?



Regler, stadgar 
och svåra ord….
• Det började på 1800-talet





Varför regler?
• Alla ska få vara med och 

bestämma  

• Ingen ska bli överkörd 

• Styrelsen ska jobba för 
allas bästa



Strunta i alla de 
svåra orden!



Hur kan vi jobba?



Styrelsemöten
A. Diskutera 
B. Besluta 
C. Följa upp 

Kom ihåg: Vilka är vi till för?



A. Diskutera
• Viktigt: Vad vill vi påverka för att de 

med diagnos ska få bättre liv? 

• Gemenskap: Vilken gemenskap 
behöver medlemmarna? 

Gå gärna 
laget runt!



B. Besluta
• Viktigt - nästa steg. Vad kan vi göra närmaste 

tiden, för att påverka? 

• Gemenskap - närmsta tiden. Vilka aktiviteter 
ska vi göra? 

• ”Vem ska göra vad till när” 

• När är nästa möte?



Protokollet
• Vilka är med på mötet? 

• Vem ska göra vad till när 

”Anna ska skriva ett 
förslag på debattartikel, till 

nästa möte”

”Peter ska boka lokal för 
träffen och skicka ut 

inbjudan senast 15 april”

”Amal ska skicka ut en 
enkät till medlemmarna 

senast 1 maj”



Vad ska göras Ansvarig Klart när

Skriva debattartikel Anna Nästa möte

Skicka ut enkät Amal 1 maj

Boka lokal Peter 15 april

Skicka ut inbjudan Peter 15 april

Att göra-lista



C. Följa upp
• Vad bestämde vi förra gången? 

• Har vi gjort det vi skulle?



Sammanfattning



Styrelsearbete - från 
måsten till roligt!
• Varför sitter vi i en styrelse? 

• Om vi inte är överens? 

• Regler - vad och varför? 

• Hur kan vi jobba?



Frågor & 
funderingar


