förening

i Nacka

Vill ni också bli en
Utmärkt förening i Nacka?

UTMÄRKT FÖRENING I NACKA!
Det är viktigt att alla barn
och ungdomar som deltar
i olika fritidsaktiviteter, som
leds av ideella ledare,
upplever att de är välkomna
och att de kan känna sig
trygga när de deltar. Att
leda och ansvara för andras
barn och ungdomar innebär
att man har ett stort
ansvar. Att vara förenings
ledare och tränare innebär
att man bör ha mer än
bara kunskaper kring det
idrottsliga eller kulturella
utövandet.

• idrott • friluftsliv
• scouting • djur
• hobby och
hantverk
• spel och lajv •
engagemang
• sociala
föreningar
• etniska föreningar
• kultur
FÖRENINGAR
som har
aktiviteter för
unga på
deras fritid
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Utmärkt förening i Nacka är en metod för att kvalitetssäkra
föreningars verksamhet och utveckla föreningars arbete med
värdegrundsfrågor.
Utmärkt förening är en metod som hjälper föreningar att hitta lösningar på
vardagsproblem och skapa nya och flera möjligheter för barn och ungdomar på
deras fritid. Med Utmärkt förening ska föreningsledare få inspiration, ny
kunskap, nya insikter och nya kontaktnät.
Utmärkt förening i Nacka är ett samarbete mellan Nacka kommun och SISU
Idrottsutbildarna.
Medan föreningen arbetar med metoden har föreningen möjlighet att få stöd
av en processledare som kan hjälpa till att strukturera och genomföra olika
aktiviteter i föreningen.
När en förening har arbetat med metoden under ett till två år kan den få
utmärkelsen Utmärkt förening i Nacka. Utmärkelsen delas ut av kommunen
och SISU idrottsutbildarna.

Därför vill vi ha flera Utmärkta föreningar i Nacka!
Att som ledare känna sig trygg i sitt ledarskap handlar om så mycket mer än att
bara ha kunskaper kring det idrottsliga eller kulturella utövandet. Ett viktigt
område är den sociala aspekten. Allt från att kunna prata med barn och ungdomar
på deras språk till att veta hur situationer med mobbning, våld, droger,
trakasserier, missbruk eller andra sociala problem kan hanteras. Med ett mer
medvetet ledarskap kan föräldrar uppleva en än större tillit till föreningarna som
möter deras barn.
De flesta ungdomar som är med i föreningslivet har det bra. De har bra kontakt
med sina föräldrar, har många vänner och de trivs med livet. Men det finns också
barn och ungdomar som lever i ett utanförskap, har otrygghet i familjen, i skolan
eller på fritiden. Om fler unga känner sig välkomna på olika fritidsaktiviteter och
om färre unga slutar med sina aktiviteter i tidig ålder, kan det ha betydelse för ens
val av livsstil och välbefinnande.

Föreningsledardagarna – en mötesplats för alla
föreningar
Varje år i november ordnar Nacka kommun och SISU idrottsutbildarna årets
föreningsledardagar. Dagarna vänder sig till ledare och tränare, lagföräldrar och
ungdomssektioner, styrelser och föreningsanställda. Då bjuder kommunen och
SISU idrottsutbildarna på seminarier, föreläsningar, diskussioner, mingel och
annat program. Då får föreningsledare inspiration och ny kunskap samtidigt
som man får träffa politiker och kommunens tjänstemän.

Vilka föreningar kan vara med i satsningen
Utmärkt förening?
Utmärkt förening vänder sig till alla ideella föreningar som erbjuder olika
aktiviteter på fritiden för barn- och ungdomar. Idrottsföreningar, natur- och
friluftsföreningar, scoutkårer, hobbyföreningar, spelföreningar, kulturföreningar,
idéburna föreningar och ungdomsföreningar av alla de slag. Föreningar som
bedriver kommersiell verksamhet eller kursverksamhet med enbart
anställd personal kan inte vara med i satsningen Utmärkt förening i Nacka.
Detta är en möjlighet att utveckla föreningen utan att det kostar
er något mer än er egen tid!
Utmärkt förening vänder sig till styrelsen, ledarna, tränarna och
föreningskonsulenter.

Varför ska föreningarna blir utmärkta föreningar?
Vi tror att en Utmärkt förening i Nacka...
• … blir mindre sårbar, när föreningen får fler långsiktiga strategier för
sin utveckling
• … blir en mer trygg verksamhet för sina medlemmar och deltagare,
när ledarna utvecklar sitt ledarskap och flera ledare får utbildning
i första hjälpen och hjärt- och lungräddning
• … får bättre möjligheter att finna samarbetspartners, sponsorer
och ledare
Utmärkt förening i Nacka består av sex områden. På föreningsledardagarna,
som äger rum i slutet av november varje år, ordnas ett seminarium för vare
block som ingår i Utmärkt föreningen.

Vill ni vara med?
Om ni vill vara med behöver ni fatta ett beslut i styrelsen om detta. Efter det
anmäler ni ert intresse per e-post till fritid@nacka.se.
När ni anmält ert intresse träffas föreningens styrelse, eventuell
anställd konsulent eller verksamhetsledare och projektledaren för utmärkt
förening i Nacka.
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Arbetet med Utmärkt förening i Nacka består av sex områden
som leder till framtidens förening:
Föreningskunskap
Föreningens syfte, verksamhetsidé och mål • Organisation • Ekonomi och juridik för föreningar
• Marknadsföring och medlemsrekrytering • Ledare, funktionärer, styrelsen
Alkohol,
droger, doping

Medvetet
ledarskap

Ledare som
förebilder

Allas lika värde

Stöd till ledare
och föräldrar
Ungas värderingar

Jämlikhet

Säkerhet
Trygghet
Skadeförebygg
ande arbete

Ungas
delaktighet och
inflytande

Krishantering

Representation

Attityder

Unga med funk
tionsnedsättning

LABC

Föreningens
sociala ansvar

Exkluderade
grupper

D-HLR

Unga i styrelser
och på årsmöten

Kränkningar och
mobbing

Flickors och
pojkars lika
möjligheter

Ungt ledarskap

Framtidens förening
Ideellt engagemang och demokrati • Medlemskap och delaktighet
• Socialt ansvar och en plats för alla

Detta får ni som är med!
Att vara med i Utmärkt förening är helt gratis för föreningen, men ni måste själva
satsa av er egen tid. Vi satsar på att stödja åtta idrottsföreningar och två övriga
föreningar varje år.
Under ett första år får ni stöd från vår processledare med att
• inventera och bedöma ert nuläge och era behov
• formulera en handlingsplan med aktiviteter där ni tar med det ni behöver göra
för att uppnå det som krävs få utmärkelsen Utmärkt förening i Nacka
• genomföra vissa aktiviteter med styrelsen, ledare, tränare och ungdomar.
Ni avgör er egen ambitionsnivå och hur lång tid ni vill att det ska ta att genomföra
det som krävs för att pröva om ni kan få utmärkelsen.
Ni kommer också få tips och idéer på aktiviteter, diskussionsfrågor och
övningar. Utmärkelsen delas ut tidigast i november samma år som ni börjat arbeta
med Utmärkt förening.
I er egen handlingsplan kan ni prioritera vilka block som ni vill arbeta med och
vilka aktiviteter ni vill genomföra.
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Utmärkt förenings olika moment och metoder
Styrelsebeslut

Inventering av
nuläge
Handlingsplan

Aktiviteter
Utbildningar

Uppföljning
Dialog

Kriterier för att få
utmärkelsen

Aktiviteter under året

Föreningsledardagar

Få ny kunskap

Seminarier – föreläsning

Vad måste föreningen
göra för att få utmärkelsen?

Metoder, verktyg och
processer

Dialog – nätverkande

Formulera policys

Underhållning

Implementera

Utdelning av utmärkelser

Information

Arbetet börjar med att bedöma föreningens nuläge
Arbetet med utmärkt förening börjar med att föreningens nuläge och status
bedöms. Då tittar vi tillsammans med föreningen på bland annat föreningens
verksamhetsidé, vision och värdegrund.
Sedan gör ni en handlingsplan eller en aktivitetsplan för ert utvecklingsarbete.
Där planerar ni vad som är viktigt för er. Där kommer ni fram till vad ni behöver
göra för att uppnå kriterierna som krävs för att få utmärkelsen Utmärkt förening i
Nacka. Ni kommer att få hjälp med detta av en projektledare.
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KRITERIER FÖR ATT FÅ UTMÄRKELSEN
UTMÄRKT FÖRENING I NACKA
Innan en förening kan få utmärkelsen Utmärkt förening i Nacka ska minst två personer
från föreningens styrelse delta i en uppföljning av föreningens arbete med företrädare
från Nacka kommun och SISU – Idrottsutbildarna. Under denna uppföljning kommer
en gemensam diskussion att föras utifrån denna lista med kriterier för utmärkelsen.
Innan en uppföljning kan ske ska föreningen ha arbetat med verktyget Utmärkt förening
i Nacka under minst ett år. Efter uppföljningen görs en bedömning om föreningen har en
tillräcklig omfattning på sitt arbete med fyra till sex områdena inom Utmärkt förening
i Nacka för att kunna tilldelas utmärkelsen Utmärkt förening i Nacka.

1. Värdegrund, mål och vision
För att en förening ska kunna få utmärkelsen Utmärkt förening i Nacka
måste föreningen kunna svara ja på följande frågor.
• Har föreningen en aktuell värdegrund?
• Har föreningen en aktuell vision?
• Har föreningen tydliga och aktuella mål?
• Är föreningens medlemmar informerade om värdegrunden?
• Är föreningens aktiva, ledare och föräldrar informerade om visionen?
• Är föreningens aktiva, ledare och föräldrar informerade om målen?
• Har föreningens ledare/tränare/medlemmar/lag/grupper/aktiva
diskuterat värdegrunden, visionen och målen samt vad de anser att
dessa betyder för dem?

(
(
(
(
(
(

) ja (
) ja (
) ja (
) ja (
) ja (
) ja (

) nej
) nej
) nej
) nej
) nej
) nej

( ) ja ( ) nej

För att en förening ska kunna få utmärkelsen Utmärkt förening i Nacka ska föreningen
också ha diskuterat hur många flickor respektive pojkar som deltar i verksamheten och om
det är möjligt för föreningen att rekrytera fler av det kön som deltar i mindre utsträckning.
För att en förening ska kunna få utmärkelsen Utmärkt förening i Nacka ska
föreningen också ha diskuterat om den har möjlighet att ha verksamhet för personer
med funktionsnedsättning.

2. Föreningspolicy
För att en förening ska kunna få utmärkelsen Utmärkt förening i Nacka måste föreningen
ha en skriftlig dokumenterad föreningspolicy som är antagen på ett årsmöte eller
motsvarande. Föreningspolicyn ska ta upp nedan nämnda områden. Under ett första
år kan föreningen välja att utelämna två valfria områden i sin policy. De områden som
föreningen väljer bort ska man arbeta med år två.
• Har föreningen en föreningspolicy?
Innehåller den…
• … en alkohol- och drogpolicy?
• … en policy för att motverka mobbing och kränkningar?
• … en jämställdhetspolicy?
• … en policy för skadeförebyggande arbete, trygghet och säkerhet?
• … en policy för ledarutveckling?
• … en policy för ungas delaktighet och inflytande?
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( ) ja ( ) nej
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3. Ledarskap för aktiviteter för barn och ungdomar
För att en förening ska kunna få utmärkelsen Utmärkt förening i Nacka måste
föreningen kunna svara ja på följande frågor
• Ha minst hälften av föreningens ledare genomgått någon form av
ledarskapsutbildning under de tre senaste åren?
( ) ja (
• Har minst 2 ledare som är delaktiga i verksamhet för unga från
13 år och äldre deltagit i en workshop om värderingar, alkohol och
ungdomar det senaste året?
( ) ja (
• Har minst 2 ledare deltagit i en workshop kring jämlikhet det
senaste året?
( ) ja (
• Har minst 2 ledare deltagit i workshop kring medvetet ledarskap
det senaste året?
( ) ja (
• Har minst 2 ledare som är delaktiga i verksamhet för unga från
13 år och äldre i en workshop kring ungas delaktighet och inflytande
det senaste året?
( ) ja (
• Har minst 2 ledare deltagit i utbildning i D-HLR och ABC
( ) ja (

) nej

) nej
) nej
) nej

) nej
) nej

Dessutom ska föreningen ha minst två ledare som deltar i varje workshop på
föreningsledardagarna.
Dessa workshops erbjuds föreningsledardagarna i november varje år som
Nacka kommun och SISU – idrottsutbildarna arrangerar tillsammans.
De föreningar som kommer tilldelas utmärkelsen utmärkt förening ska delta på
föreningsledardagarna med minst tre personer. Dessa kan vara ledare, tränare,
funktionärer, lagföräldrar, styrelsen, anställda konsulenter och verksamhetsledare.

4. Medlemsaktiviteter kring värdegrundsfrågor
För att en förening ska kunna få utmärkelsen Utmärkt förening i Nacka måste
föreningen ha genomfört minst en aktivitet med ett valfritt tema från de sex temana
för Utmärkt förening, för medlemmar i åldern 12–20 år. Föreningen kan få hjälp
av processledare med att planera och förbereda denna aktivitet.
Har föreningen genomfört minst en aktivitet för åldersgruppen
13–20 år kring något av de teman som ingår i Utmärkt förening i Nacka? ( ) ja ( ) nej
Beskriv aktiviteten och deltagargruppen.

5. Dokumentation av arbetet med utmärkt förening
Följande dokument ska lämnas in inför uppföljningen innan föreningen kan få
utmärkelsen
• Föreningens mål, visioner och policydokument
• En beskrivning över hur föreningen informerar aktiva, föräldrar och ledare
om sina policyprogram
• Föreningens värdegrund
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Sen får föreningen utmärkelsen!
Beviset att man lever upp till kraven som nämns här är Utmärkelsen Utmärkt förening
i Nacka. Utmärkelsen och dess logga kan föreningen använda i sin marknadsförning
efter att man blivit godkänd. Utmärkta föreningar kommer också att marknadsföras av
kommunen i olika sammanhang.

Hur länge gäller utmärkelsen?
Utmärkelsen gäller för två år i taget och därefter görs en uppföljning för att se om
föreningen fortfarande är en utmärkt förening. Uppföljningen innebär inte att
föreningen måste göra om allt arbete på nytt. Däremot måste föreningen vara med på
en träff med kommunen och SISU, där kriterierna för utmärkelsen gås igenom.
I denna uppföljning går man gemensamt igenom vad som fortfarande är aktuellt och
vad föreningen kan behöva arbeta vidare med.
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SÅ HÄR JOBBAR NACKA KOMMUN MED FRITID!
Nacka kommun leds och styrs övergripande i processer som tillsammans syftar till
att göra Nacka kommun till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Varje
process börjar i en nämnd med politiker som sätter upp mål. Processerna har som
mål att leverera något direkt till medborgarna. För varje process finns en ansvarig
direktör som ser till helheten och samordnar verksamheten inom kommunen och
med externa aktörer så att det blir så bra som möjligt för Nackaborna utifrån de
mål och ramar som nämnderna beslutat. En process omfattar även den verksamhet
som utförs av externa utförare, som utför verksamhet på uppdrag av kommunen,
som kommunen finansierar och stödjer på olika sätt.
Fritidsprocessen finns för att Nackaborna, särskilt unga och de med
funktionsnedsättning, ska ha möjligheter till en aktiv fritid med många 
aktiviteter på nära håll.
Nacka kommun vill arbeta för att alla unga ska hitta någonting att vara med på, 
på fritiden, där man känner sig välkommen och trygg, där man vill vara, där det
är roligt, där man är tillsammans med andra och får ingå i ett sammanhang, där
man får växa och må bra och där man kan engagera sig om man själv vill och har
lust. Det kan handla om idrott, friluftsliv, hobby och hantverk, musik och kultur,
mötesplatser eller något helt annat, som man är intresserad av.

Den politiska nämnden som ansvarar för fritidsprocessen är fritidsnämnden.
I nämndens ansvarsområde ingår bland annat stöd till föreningslivet, bedöma
behoven av idrottsanläggningar och andra anläggningar som behövs för en bra
fritid, kollo, fritidsgårdar och annan öppen fritidsverksamhet samt fritid för
personer med funktionsnedsättning.
Nämnden beslutar bland annat om mål och finansiering av verksamheter och
anläggningar. Nämnden ska också följa upp verksamheter och anläggningar.
Nämnden ska även främja att det finns ytor och anläggningar för olika fritids
aktiviteter i kommunen, särskilt nu när kommunen växer.

FRITIDSPROCESSEN
finns för att Nackaborna,
särskilt unga och de med
funktionsnedsättning,
ska ha möjligheter till en
aktiv fritid med många
aktiviteter på nära håll.

NACKA KOMMUN VILL
ARBETA FÖR ATT ALLA
UNGA ska hitta någonting
att vara med på, på fritiden,
där man känner sig
välkommen och trygg, där
man vill vara, där det är
roligt, där man är tillsammans
med andra och får ingå i ett
sammanhang, där man får
växa och må bra och där man
kan engagera sig om man
själv vill och har lust. Det kan
handla om idrott, friluftsliv,
hobby och hantverk, musik
och kultur, mötesplatser eller
något helt annat, som man är
intresserad av.

Kultur- och fritidsenheten är den enhet på kommunen som ger politikerna
det stöd de behöver för att kunna fatta beslut i olika frågor. Enhetens uppgift
är också att se till att det som fritidsnämnden beslutar om faktiskt händer och
blir verklighet. Enheten beställer, utvecklar och följer upp den verksamhet som
nämnden har beslutat om. Enheten utreder olika frågor och bevakar omvärlden.
Enhetens arbete innebär bland annat att föreningslivet och andra aktörer ska
få stöd för att kunna ordna fritidsaktiviteter för främst barn och ungdomar.
För kommunen är det är viktigt att både föreningar och allmänheten ges
möjlighet att delta i dialogen om vad som behövs för att Nackaborna ska ha
möjligheter till en aktiv fritid.
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Kultur- och fritidsenheten ska också se till att allmänheten får information om
det fritidsutbud som finns i Nacka.
FÖR MERA INFORMATION

Ring Nacka kommun
08–718 80 00
För telefonnummer samt
anläggningars och
verksamheters öppettider se

www.nacka.se/fritid

Den verksamhet och service som erbjuds Nackaborna och som finansieras
av kommunen utförs av olika utförarenheter. Verksamheten kan utföras av både
kommunala enheter och av någon annan än kommunen själv.
Idrottsdriftsenheten sköter om kommunens idrottsanläggningar, på uppdrag
av fritidsnämnden.
Kommunens kontaktcenter och dess bokningsgrupp är ett stöd till kulturoch fritidsenheten. De arbetar bland annat med fördelning av tider i kommunens
idrottsanläggningar.
Kommunens sju fritidsgårdar, träffpunkter, öppna tjejverksamheter,
kollon, dagläger, simskolor och öppen idrottsverksamhet drivs på uppdrag av
fritidsnämnden av både kommunala utförarenheter, av upphandlade företag
och a v olika föreningar.

10

HUR GÖR VI EGENTLIGEN?

– Samling på parkeringen,
föräldrarna ska köra barnen
till lägret och en förälder
luktar alkohol...

– Vi jobbar ju med fel
saker, enligt vår
verksamhetsidé ska vi ju satsa
på bredden men vi satsar ju
allt på de bästa...

– Ledare skrek ”Fan, vad kassa
ni är”, ”Erik, försök att göra
NÅGOT rätt nästa gång”. Bekymrade
blickar utbytes i barngruppen och bland
föräldrarna som är åskådare medan
”uppmaningarna” haglar...

– Styrelsen har fått en ny ledamot
som börjar ställa besvärliga frågor på sitt
första styrelsemöte, hen undrar varför
föreningen inte anpassat förbundets normalstadgar
till föreningens verksamhet och så ställer hen
besvärliga frågor kring valberedningens arbete,
och vi som hade det så trevligt och gör
som vi alltid gjort...

– I helgen ska föreningen
ha en aktivitet 60 mil från
Nacka. Elin som är 19 år och
som fick körkort för en
månad sen vill köra de 60
milen på egen hand...

– På lägret på
grillkväll tände en ledare
brasan med bensin, och
sen brände han sig illa på
armen...

– Äntligen har föreningen fått två av
de unga ledarna i styrelsen, och så vill de
hoppa av nästan på en gång, för att
de tycker att mötena är så krångliga och
tråkiga och förresten verkar det som
om de vuxna egentligen inte vill ha några
ungdomar i styrelsen...

– Ett helt gäng av föreningens
13åringar sitter och röker utanför
föreningsstugan när en ledare
kommer förbi för att hämta en
kvarglömd föreningspärm...

– Dags för föreningens årliga läger.
Föreningens ungdomar är indelade i olika
grupper för att lära känna varandra. En av
ledarna som är ansvarig för ”lära känna
varandra”övningarna startar klädstrecket, längst
stäcka bestående av kläder vinner. Efteråt
kommer det fram att flertalet av
ungdomarna har tog illa vid sig men var
med på tävlingen ändå...
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