
Rapport från Workshop Djäknegården 110526   Organisationsgruppen 
 
 
Resultatet 
Vi har delat in resultatet i två huvudgrupper, Verksamhet samt Kommunikation & Underhåll. 
Poängsummorna är höga i båda verksamhetsdelarna och det visar att medlemmarna vill ha 
och önskar bidra med ökad aktivitet i olika verksamheter.  
 
Men de sammanlagda poängen i K&U-delen ger en högre totalpoäng och verksamhet 
fungerar inte utan en bra arbetsorganisation och lokaler så därför menar vi att de två delarna 
måste löpa parallellt och att styrelsen får fundera hur man ska fördela arbetet inom föreningen 
- bland styrelse och övriga medlemmar - för att få mesta möjliga effekt så snabbt som möjligt. 
 
Vi uppmanar styrelsen att göra en grov prioriteringsordning utifrån resultatet och snabbt 
besluta hur man ska fortsätta den påbörjade processen, vem vilka som ska få uppdraget och 
när det ska påbörjas. Vilka förutsättningar finns vad gäller budget, lokaltillgång och 
regelverk? Viktigt att det finns klara och tydliga regler för alla att stödja sig på. 
 
Totalt 19 personer, av dem som kom till workshopen, anmälde intresse att fortsätta arbeta 
med valda intresseområden. Vi anser det viktigt att så fort som möjligt kalla till nya 
workshops där man självständigt i grupperna får arbeta vidare med de olika prioriterade 
områdena. Dessutom finns det säkert fler intresserade medlemmar som inte kunde delta vid 
det första tillfället.  
 
Viktiga frågor att fundera över är: 
 
Styrelsens uppdrag och befogenhet i relation till Årsmötet/Medlemsmötet?  
Ett medlemsmöte kanske måste besluta vad av allt detta som ska prioriteras innan vi kan gå 
vidare? 
 
Intresseanmälan till utvecklingsgrupper (workshops) – vem tar hand om detta? 
Hur arbetar vi vidare med medlemmarnas vilja och vision? 
 
Hösten 2011 – Workshop del 2?  
Vem genomför den isf?  
 
Lokaler  

- Underhåll  
- Uthyrning 
- Utveckling 

 
Medlemsvård och Kommunikation 

- Kontaktpersoner/ambassadörer 
- Arbetsorganisation information/kommunikation 
- Policydokument (vad står vi för) 

 
Ledord i Verksamhet/Aktiviteter? 

- Delaktighet 
- Mångfald 
- Tillgänglighet 

 
Mål 

- Årsarbetsplan 
- Tidssatta mål 
- Korta mål 
- Långsiktiga 



 
Organisationsgruppen menar också att det finns goda möjligheter att lyckas med snabbt 
resultat om man delar in arbetet i olika målprioriteringar.  
 
Vi sammanställde resultatet av workshopen i TRE huvudkategorier: 

A - kortsiktiga målsättningar (relativt enkla att ordna) 
B - viktigt 
C - långsiktiga målsättningar, behöver analys och konsekvensbearbetning 

 
A – Enkelt att ordna; 
medlemmar finns som vill vara ordna/driva aktiviteten 
 
För barn och unga: 
Barngympa, ungdomsgård,  
 
Träffar med olika innehåll:  
Matigt: café, soppa, afterwork, sportpub, våfflor 
Annat trevligt: berättarkvällar, konstutställningar, stickkafé 
 
Studiecirklar: 
Gitarr, dans, datoranvändning, uppdatera Djäkneböle boken 
 
Fysiska aktiviteter: 
Djäkneruset, stavgång, gemensamma promenader, skidtävling (inklusive skidteknik), 
grillstugan vid Brunnsjön och Torrberget 
 
B – VIKTIGT ATT ORDNA 
Fler medlemmar, medlemsvård, välkomnande till nyinflyttade 
Marknadsföring via Umeå kommuns kanaler 
Fler externa uthyrningar  
 
C- långsiktiga mål; 
omfattande projekt som behöver mer analys och konsekvensbearbetning 
Bygga nytt, bygga ut, bygga om 
Samordning inom och mellan byar 
 
 
 
Till slut: 
Organisationsgruppens uppdrag? Slutfört? 
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