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BESKRIVNING

Föreningsguiden är ett grundmaterial i föreningskunskap och föreningsutveckling. Lägger vi ihop dessa
båda får vi idrottens föreningslära. Materialet utgör ett naturligt första steg för alla medlemmar, styrelser,
utskott, kommittéer, arbetsgrupper, valberedningar och andra som är intresserade av verksamheten i den
ideella idrottsföreningen. Föreningsguiden vänder sig i första hand till organisationsledaren - hon eller han
som skapar förutsättningarna för den verksamhet som bedrivs i föreningen och alldeles särskilt till de
förtroendevalda ledarna i styrelsen. Antingen du är engagerad förälder, förtroendevald styrelseledamot,
utsedd att arbeta i någon referensgrupp eller är anställd i en förening har du stor nytta av att känna till
grunderna i det som handlar om föreningskunskap och föreningsutveckling. Om alla vet vad som gäller
och vet vilka förutsättningarna är för att utveckla, förbättra och förnya, då är chansen också mycket större
att det som sker i föreningen gör det på ett effektivt sätt. Syftet med Föreningsguiden är framför allt att
utrusta läsaren med ett antal förutsättningar, tankar och redskap som gör denne än mer redo att påverka
och utveckla sin förening tillsammans med andra medlemmar. I grund och botten handlar det nämligen om
att det som händer i föreningen ska uppfylla medlemmarnas önskemål, deras vilja och deras beslut.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Föreningsannons - Borås Tidning

…för att du skickat in ditt evenemang till guiden. Till din mail har du nu fått en bekräftelse, var vänlig se
till så att all information stämmer. Om inte ...

Föreningsguiden av SISU Idrottsböcker - LitteraturMagazinet

Ulricehamns Tidning är Ulricehamns ledande tidning för nyheter och annonser.

Nu lanserar vi föreningsguiden! | Konstnärernas Riksorganisation - kro.se

Tips för att få en så bra idrottsförening som möjligt Föreningsguiden är ett grundmaterial i
föreningskunskap och föreningsutveckling.
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Föreningsguiden

https://www.bo-fi.club/?p=F%C3%96RENINGSGUIDEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=F%C3%96RENINGSGUIDEN&ln=se
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