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Boosta ert distriktsstyrelseår!  
 

Årets distriktsstyrelse är på plats och det är dags att börja ta tag i verksamhetsåret.  

Här kommer fem tips för en bra start för distriktsstyrelsen! 

1. Satsa på att skapa bra gruppdynamik. Hitta ett tillfälle för att lära känna varandra 

”utanför” styrelserummet och få ihop teamet, oavsett om ni känner varandra eller har 

nyvalda ledamöter. Kanske en digital fika där ni bara pratar om det ni känner för eller 

ses ni ute för en promenad med fika eller grillning. Oavsett, prioritera tiden för er som 

grupp. 

2. Skapa bra förutsättningar för ett gott styrelsearbete. Gå igenom vad som gäller 

för styrelsearbetet och vilka krav som ställs. Hur tar ni vara på varandras styrkor och 

intressen? Hur hanterar ni konflikter eller bidrar till att alla tar plats och får driva idéer? 

Se till att alla styrelseledamöter har tagit del av Aktiva distrikt och tipsa nyvalda om att 

gå distriktsstyrelseintroduktionen 3 juni.  

3. Prata om era mål för året. Vad vill ni som styrelse bidra med i er verksamhet och 

hur vill ni utvecklas i er roll? Det kan vara de aktiviteter ni planerat i er verksamhets 

tillsammans med att förbättra samarbete med medlemsorganisationerna eller känna er 

trygga med att arrangera digitala aktiviteter. Sätt konkreta mål och följ upp.  

4. Ge er möjlighet att utvecklas och lära er mer genom SV:s kunskapsbank. Hur 

kan vi jobba med vårt engagemang och andras? Passa på att gå studiecirkeln Motivera 

Ideella som styrelseaktivitet, peppa era föreningar att göra detsamma och erbjud 

distriktsträffar för erfarenhetsutbyte. Delta i Aron Schougs digitala föreläsning 20 maj 

för att få veta mer! Läs inbjudan och anmäl dig här 

5. Haka på Demokratiåret! Distrikten är viktiga för demokratiåret och att lyfta 

bygdegårdsrörelsens roll i demokratin. Som distrikt kan det handla om att arrangera 

aktiviteter inom temat, bidra med insändare i tidning, eller påverka politiker och 

tjänstemän.  
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