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Verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen är det mest centrala dokument som styr 
verksamheten 

Grundar sig på strategin och planer på längre sikt 
Inte alltför bindande, ger även möjligheter att prova på nya saker

Verksamhetsplanen redskap för att leda 
Ger styrelsen redskap att handla
Stöder presidenten då han leder klubben
Verksamhetsplanen förverkligas tillsammans

Officiellt dokument som godkänts av årsmötet

Verksamhetsplanen och årsbudgeten bör vara överensstämmande 
Administrativa budgeten
Aktivitetsbudgeten 
Redskap för kommunikation med intressentgrupper
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Verksamhetsplan, mission, strategi, vision
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Mission
Varför finns 
klubben till, 
klubbens 
verksamhetsidé

Strategi
Strategin ger den 
stora bilden av 
verksamheten, 
vad man gör och 
vad man inte gör 
Bra strategi kort 
och lätt att 
kommunicera

Vision
Vad är målet om 
5-10 år

Visionen ger 
riktningen för 
strategin

Man gör upp 

strategin skilt från 

uppgörandet av 

verksamhetsplanen

Med verksamhetsplanen 

förverkligar man den 

valda strategin.



Klubbens värden

Varje klubb har sina egna värderingar som till vissa delar 
överensstämmer med lionens allmänna värden. 

• Värde är en sak vi anser viktig

• Värdena är val som styr, antingen medvetet eller omedvetet, den alldagliga 
verksamheten 

• Värde är övertygelse

• Värdena är en allmän benägenhet att sträva efter ett vissa mål

• Värde är en förmåga att också säga ”NEJ”

• Värdena är förankrade både i förnuft och känsla

• Värdena är samfundets strategiska uppgifter
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Aaltonen & Junkkari : 

Yrityksen arvot ja etiikka



Att fundera på

• Deltar medlemmarna i klubbens 

möten?

• Deltar de i klubbens aktiviteter?

• Motsvarar klubbens nuvarande 

verksamhet medlemmarnas behov?

• Har alla möjlighet att delta i 

planeringen av verksamheten.?

• Har man roligt i klubben och 

meningsfullt att göra?

• Finns det attraktionskraft i klubben?

• Vill man fungera som tidigare eller 

vill man ha förändring?

• Känner du till vilka saker och värden 

och vilken praxis som styr klubbens 

verksamhet?

• Har omvärlden förändrats?

• Om man vill ha en förändring till 

stånd, bör man tillsammans arbeta 

för det och ställa upp målen. 
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Att göra upp en 
verksamhetsplan
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Kartläggning av 
nuläget

Val av 
tyngdpunktsområden

Sätta upp mål

Godkännande av 
verksamhetsplanen

Förverkligande av 
verksamheten

Uppföljning och 
utvärdering

Mukailtu yhdistystoimijat.fi 

sivuston kaaviosta

Det lönar sig att sätta upp 

planen i en årscirkel, som 

hjälper till att uppfatta hur 

planen är möjlig att 

förverkliga. 

En bra föreningsverksamhet år 

målinriktad. I 

verksamhetsplanen lönar det sig 

att tillräckligt tydligt skriva in 

föreningens mål för året och de 

aktivitetsvisa målen. Då man 

gör upp verksamhetsplanen 

lönar det sig inte  att 

koncentrera sig på att i detalj 

beskriva aktiviteterna då 

planeringen av detaljer inte i 

allmänhet är nödvändigt ett år 

på förväg.  

I Lionsverksamheten använder 

man sig i allmänhet av 

målformulering enligt SMART 

modellen..

Verksamhetsplanen har inte 

en innehållsstruktur eller 

form som skulle vara det 

enda rätta. Det viktigaste är 

att slutresultatet tillräckligt 

bra beskriver 

verksamhetsårets mål, 

tyngdpunktsområden samt 

de mest centrala 

aktiviteterna. 

Traditioner 
och rutiner Förnyelse



SMART målformulering

Utvecklingsmålet som har definierats med 

SMART-principen är tydligt, tillsammans 

beslutats tillräckligt enkelt och definierats på 

ett sådant sätt att alla uppfattar det på 

samma sätt. 

SMART-målet är:

S – Specifikt

M – Mätbart

A – Accepterat

R – Realistiskt

T – Tidsbundet

Om man kan svara på följande frågor, 

underlättar det att ställa upp SMART-målet:

Vad behöver förändras?

Vem berörs av den här saken?

Vilket är utgångsläget?

Vilket är det önskade sluttillståndet?

När har man nått det önskade 

sluttillståndet?

Hur vet vi att saken har ändrat?

Var och hur följer vi upp att målet har 

förverkligats?
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Redskap för att planera verksamheten
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•Vision, Mission, Värden

•Swot

Klubbens strategi

•Mål, resurser

• Intern verksamhet, traditioner

•Medlemmarnas kunnande, mål och trivsel

•Extern verksamhet
Klubbens verksamhet

•Samarbete med andra klubbar

•Det egna lionsdistriktet, den egna zonen och regionen

•Finlands Lionsförbund

• Internationella organisationen (LCI), Internationella stiftelsen (LCIF)
Lions´ organisation

• Intressentgrupper, samarbetspartner, möjligt företagssamarbete

•Myndigheter, kommun, församling

•Andra föreningar

•Media

Intressenter

•Klubbens stadgar

•Lionsorganisationens stadgar

•Föreningslagen och annan lagstiftningStadgar och lag



Exempel på verksamhetsplanens innehåll

• Verksamhetsidé

• Klubbens uppgift

• Tyngdpunkter

• Serviceverksamheten
• Regelbundna aktiviteter

• Samarbetsprojekt

• Medelanskaffning
• Klubbens aktiviteter

• Landsomfattande aktiviteter

• Internationella aktiviteter

• Hjälpverksamhet

• Intressentgruppsverksamhet
• Samarbetspartner 

• Budget
• Aktivitetverksamhet

• Klubbadministration

• Klubbens verksamhet
• Händelsekalender

• Möten

• Annat program

• Deltagande i distriktets och förbundets verksamhet

• Klubbfunktionärer och kommittéer

• Medlemsärenden
• Medlemsantal och medlemsrekrytering

• Cirkulation av uppgifter

• Utbildningar

• Kommunikation
• Inom den egna klubben

• Inom den egna orten

• Med andra inom lionsorganisationen 

• Mätning av hur man lyckats

• Mätetal, rapportering MyLCI, MyLION

• Uppföljning av budgeten

• Belöningar och hågkomster

2.6.2021 MD107-GLT Aarno Niemi 9



Kontrollfrågor gällande verksamhetsplanen

Är den tydlig och enkel?

Är den konsekvent och konkret?

Tar verksamhetsplanen i beaktande klubbmedlemmarnas engagemang och trivsel?

Tar den i beaktande klubbens värden?

Styr verksamhetsplanen verksamheten, eller fattas alla beslut som enskilda ärenden?

Hjälper verksamhetsplanen till att skapa samarbete, är den till nytta för medlemmarnas 

kreativitet och strävar den till ett gemensamt mål?

Förbättrar den planeringen av klubbens verksamhet?

Behövs strategiska förändringar i klubbens verksamhet och hjälper den till att 

förverkliga dem?
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Uppföljning och utvärdering

• En bra gjord verksamhetsplan utgör en bra grund för 
verksamhetsplanen

• Lätt att följa vid styrelsens möten och klubbmöten 

• Uppföljning av budgeten, bokföring 

• Systeminformation
• MyLCI (medlemsuppgifter)

• MyLION (aktiviteter)
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Kiitos


