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Organisationsutveckling 

 

Bifogad organisationsutvecklingsplan har tagits fram av en grupp i styrelsen under 2017 men har av 

olika anledningar inte diskuterats vidare. Planen bygger på tidigare årsmötesbeslut, diskussioner i 

tidigare styrelser, och i föreningen i stort.  

 

Planen visar en väg framåt för folkrörelsen Jordens Vänner, som en starkare mer enad förening med 

en bra ekonomisk bas. 

 

Vi föreslår: 

- att organisationsutvecklingsplanen används som bas i en ny strategisk plan. 

 

 

Ellie Cijvat, Malmö 

Lars Igeland, Österfärnebo 

Birgitta Hedström 

fler tillkommer 

 

 

 

 

Bilaga: Organisationsutvecklingsplan augusti 2017 
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Stärka föreningen 
För att vara en kraft att räkna med och styra samhället i den riktning som vi vill behöver vi bli 

starkare. Vår viktigaste resurs är aktiva medlemmar; Av strategisk vikt är att öka antalet aktiva, att 

öka sammanhållningen och att öka gemenskapen. Generella mål i detta är: 

 Att stärka lokalgrupper och skapa nya grupper. 

 Att stödja våra utskott och arbetsgrupper och skapa nya vid behov. 

 Att öka antalet aktiva medlemmar i lokalgrupper, utskott och arbetsgrupper 

 Att utveckla regionerna 

 Att öka sammanhållningen, organisationsminnet och gemensamt ansvarstagande för 

föreningen. Vi behöver regelbundna möten och träffar, som årsmöte, höstmöte, sommarläger 

och framtidskonferens 

 Att öka mångfalden bland medlemmar, aktiva, förtroendevalda och anställda  

 Medlemmars initiativ ska bejakas av styrelse och kansli så att det utåtriktade arbetet utgår 

från medlemmars intresse 

 Att odla vardagsaktivismen - underlätta för folk att agera 

 

1. Handlingsplan lokalgrupper 

Vad När Vem 

Kontaktperson på kansliet och i styrelsen gjort Kansliet, styrelsen 

Sprida information om lokalgruppers aktiviteter pågående kansliet 

Aktivt söka upp städer utan lokalgrupp där det finns intresserade 

aktivister, med målet att stärka gruppen, eventuellt bilda ny 

lokalgrupp 

 ordf, kansliet 

Aktivt söka upp befintlig lokalgrupp både för att stödja gruppen men 

också agera politiskt ihop 

 ordf 

Att underlätta för lokalgrupper vad gäller administration, bankkonto 

m m. 

 kansliet 

 

2. Handlingsplan regioner 

Vad När Vem 

Kontaktperson på kansliet och i styrelsen  Kansliet, styrelsen 

Sprida information om regionens aktiviteter  Kansliet 

Identifiera nyckelpersoner/ lokalgrupper som kan dra i aktiviteter i 

en region; Dra igång aktivitet / möte. Ordna resebidrag om möjligt. 

 Kansliet, styrelsen 

Hjälpa till att ordna web-aktiviteter; Studiecirkel, föredrag, 

spånmöte, aktivistworkshop. Facebookgrupp / sida. 

 Kansliet 

Undersöka om tillgång kan ordnas till medlemmars epostadress  Kansliet 

Undersöka om regionala anställningar kan ordnas.  Kansliet, styrelsen 

Att hjälpa till med att ordna ett formellt möte innan årsmötet. Målet 

är: 

- att utse delegater till Jordens Vänners årsmöte 

- att förankra viktiga diskussioner brett i föreningen 

 Kansliet, styrelsen 
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- att öka engagemang i riksföreningen och att få till möten mellan 

olika engagerade på riksnivå 

Alternativ för lokalisering av mötet bör undersökas, som i en 

centralort, via webben, eller vid årsmötet. 

 

3. Handlingsplan utskott och arbetsgrupper 

Vad När Vem 

Kontaktperson på kansliet och i styrelsen gjort kansliet, styrelsen 

Sprida information om utskottets/ arbetsgruppens aktiviteter pågående kansliet 

Stödja utskottet / arbetsgruppen vid planering och genomförande av 

aktiviteter 

pågående ordf, kansliet 

Inventering vem i utskottet / arbetsgruppen kan hålla föredrag / 

workshop o d 

 kansliet 

Aktivt bjuda in befintlig utskott / arbetsgrupp till lokala aktiviteter, 

kampanjaktiviteter, projektplaneringsmöten, styrelsemöte osv. 

 kansliet, styrelse 

 

4. Handlingsplan aktivism 

Vad När Vem 

Att ta fram en guide för rekrytering av nya medlemmar (se sid. 13-

14) 

Pågående? kansliet 

Att ta fram guider för aktivstkunskap (se sid. 17)  alla 

Ordna aktivisthelger – med fördel hos lokalgrupp eller i region. Dels 

kring praktiska aktivistfärdigheter men dels kring en sakfråga.  

 kansliet, utskott 

Att samordna föreningen t ex genom en gemensam aktionsdag, stöd 

till en gemensam resa, m m. 

 kansliet, styrelsen 

Att bilda en insändargrupp/alternativt ta fram en insändarturordning  Kansliet, styrelsen, 

utskott m m 

Att sprida information om aktivistfonden. pågående kansliet 

Sprida information om lätta sätt att engagera sig, och utveckla dessa 

sätt. 

 kansliet, alla 

Stödja aktivistkamper i Sverige och utomlands genom uttalanden 

osv, evt besök, ordna stödfester m m. 

pågående alla 

Att se till att kommunikationen i stort återspeglar vår vision, miljö 

och solidaritet, systemkritik, bredden I föreningen, men även hur 

aktivism bidrar till förändring. 

 kansliet 

Att stärka ungdomsnätverket; Inventera behoven, ta fram en 

handlingsplan. 

 styrelsen, kansliet 

 

5. Handlingsplan sammanhållning 

Vad När Vem 

Arbeta med att jobba över generationsgränser  styrelsen, kansliet 

Jobba med inkludering, jämställdhet; Ta fram en jämställdhetsplan pågående styrelsen, kansliet 
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Ta fram en strategi för att lyfta fram främjandetekniker (delaktighet, 

mötestekniker, utbildning – se sid 13-17) 

  

Att analysera organisationens historia och framtid  styrelsen 

Riksträffarna (framtidskonferens, årsmöte, sommarläger, höstmöte) 

är viktiga. De förbereds 6 mån innan.  

 styrelsen, kansliet 

Öka samarbetet kring en gemensam politik / gemensam fråga, t ex 

rättvis omställning. Verka för ökad samarbete mellan lokalgrupper, 

mellan utskott osv. 

 styrelsen, kansliet 

Aktivt bjuda in alla till lokala aktiviteter, kampanjaktiviteter, 

projektplaneringsmöten, riksträffar osv. 

 kansliet, styrelse 

 

 

 

Vår egen ekonomi 
Jordens Vänner eftersträvar en egen ekonomi som är långsiktigt stabil, som skapar förutsättningar 

för handling och engagemang och tar sin utgångspunkt i föreningens grundläggande värderingar.   

 

Generella mål: 

 Öka andelen fria medel  

 Styrelse och personal ska ha en god insyn i föreningens ekonomi och kompetens att bedriva 

ett ledarskap i ekonomiska frågor.   

 Utveckla strategierna för projektbidrag så att de bättre svarar upp mot våra faktiska 

kostnader och behov.  

 Aktiva medlemmar ska erbjudas en bättre insyn i föreningens ekonomi genom 

lägesrapporter och diskussioner på föreningens träffar. 

 Vi ska bygga upp en buffert som gör att vi kan hantera oväntade utgifter eller 

inkomstbortfall.  

 Det ska bedrivas ett aktivt arbete för att bredda våra inkomster 

 Det ska undersökas om pensionärer / arbetslösa kan få lägre medlemsavgift 

 

6. Handlingsplan ekonomi 

Vad När Vem 

Ta fram en strategi för hur att jobba med projektbidrag så att vår 

strategi stöds 

 styrelsen, kansliet / 

ekonomigruppen 

Undersöka sänkt medlemsavgift för pensionärer / arbetslösa  styrelsen, kansliet / 

ekonomigruppen 

Ta fram en strategi för att bredda våra inkomster och öka andelen 

fria medel 

 styrelsen, kansliet / 

ekonomigruppen 

 

 

Kommunikation 



8.3.2 Motion 2 - Organisationsutveckling 

 

För att stärka föreningen behöver den interna kommunikationen ha fungerande kanaler. För 

organisationen av möten, aktioner och konferenser behövs tillgänglig vetskap kring rutiner och 

funktioner och givetvis kanaler aktiva emellan. 

 Den interna hemsidan kan användas mer och göras mer levande genom att man uppmuntrar 

aktiva till större användning av den och dess funktioner exempelvis kalendariet. 

 Framtidskonferens, årsmöte, sommarläger och höstmöte är viktiga för den interna 

kommunikationen eftersom de erbjuder möjlighet för idéutbyte och social samvaro. Att göra 

dessa tillgängliga för fler deltagare genom exempelvis god framförhållning och lokal 

förankring stärker deras roll för föreningen. 

 Miljötidningen når alla medlemmar och därför är en av dess roller att sprida intern 

information. 

 

Jordens Vänner externa kommunikation ska vara en integrerad del av föreningens arbete med att 

uppnå våra övergripande politiska mål genom att förmedla föreningens vision, värderingar och 

budskap på ett konsekvent sätt till relevanta målgrupper. Vår kommunikation skall även inspirera 

till personlig handling och engagemang.  

 

Delmål: 

 Vi bedriver ett mer strukturerat kommunikationsarbete genom att ta fram en 

kommunikationsplan.  

 Vi har en hemsida som speglar den verksamhet vi bedriver och där olika typer av besökare 

lätt hittar den information de söker  

 Vi för en aktiv diskussion internt och med närstående rörelser om hur vi bäst kommunicerar 

de värderingar och de politiska idéer som Jordens Vänner står för.  

 Vi håller oss uppdaterade om ny teknik och forum för kommunikation.  

 Miljötidningen är fortsatt en av hörnpelarna i vår externa kommunikation.   

 Det personliga mötet mellan människor kommer även i fortsättningen vara en viktig del i 

vårt sätt att kommunicera.  

 Vi stärker kompetensen bland de aktiva genom fortbildning på våra träffar och genom att ta 

fram lathundar, checklistor för olika typer av kommunikationsarbete. 

 

Jordens Vänners samlande ansikte utåt som når alla medlemmar är Miljötidningen. Den har en 

viktig roll för föreningen och samhället när den har en oberoende ställning som med en självständig 

röst kan främja våra mål. 

 Vi arbetar för att de får större spridning och fler prenumeranter, men samtidigt använda 

tidningen som intern kanal. 

 Vi verkar för att föreningens ekonomi på ett stabilt sätt stödjer tidningens oberoende 

ställning.   

 Vi arbetar för att öka kvalitén så att tidningen uppmärksammas i andra medier och ses som 

en stor tillgång bland medlemmarna. 

 

 

7. Handlingsplan kommunikation 

Vad När Vem 

Utveckla kanaler för interndiskussion, som fysiska möten, 

facebookgrupp, epostlista. 

 styrelsen, kansliet 

Fortsätta utveckla Miljötidningen, lägga ut artiklar på hemsidan,  redaktör 
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sprida i sociala medier 

Ta fram en kommunikationsplan med mälet hur jobba för att stärka 

JV’s profil i miljö, solidaritet, aktivism, och bredden; att öka aktiva 

medlemmars kompetens i mediearbete, genom t ex 

utbildningsträffar, inkludera som en del i andra föreningsträffar. 

 kansliet 

Ta initiativ till Skype- eller telefonmöten där lokalföreningar kan 

kommunicera med varandra och samordna aktiviteter 

 kansliet 

Ta fram en plan för att bättre kommunicera information om 

riksomfattande aktiviteter till alla medlemmar, även de utanför 

lokalgrupper 

 kansliet 

Öka användningen av blogg, twitter, instagram m m; Uppmuntra att 

fler får användarkonto 

 alla 

 

 

Folkrörelsesamverkan 
Jordens Vänner samarbetar aktivt med systerorganisationer i Internationella Jordens Vänner och 

gamla och nya folkrörelser i Sverige och andra länder som delar våra mål. 

 Vi arbetar i samverkan med de som arbetar praktiskt inom skogsbruk, jordbruk, industri och 

servicenäringar för att ställa om politiken. 

 Vi söker även samarbete med nya sociala rörelser som t ex förortsnätverk, 

omställningsgrupper, aktionsgrupper för gemensam välfärd, stadsodlare, m fl. 

 Vi söker aktivt återuppta närmare samverkan med våra systerorganisationer i Norden. 

 Vi fortsätter delta i samverkan inom FOEE och FOEI. 

 Vi fortsätter samverka med organisationer inom bonderörelsen Via Campesina. 

 Vi söker stärka det internationella engagemanget bland folkrörelser i Sverige för samarbete 

med rörelser i andra länder genom uppföljning av samarbetet kring europeiskt socialt forum 

och andra europeiska och internationella initiativ där sambandet mellan miljö- och 

rättvisefrågor betonas. 

 

8. Handlingsplan folkrörelsesamarbete 
 

Vad När Vem 

Att utveckla arbetsgruppen för internationella frågor; Brett 

deltagande, kunskapsöverföring, hålla koll på JV:s deltagande på 

internationella mejllistor och annat samarbete, m m. 

 styrelsen, kansliet 

Jobba långsiktigt med några strategiska samarbetspartners i Sverige 

och Norden; Ta fram en strategi. 

 styrelsen, kansliet 

 

 


