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Dagordning
Presentationsrunda
Vem är du – varför är du här?
1. Skapa mer samverkan mellan föreningar, nå ut med informera om
föreningens egna aktiviteter
2. Stärka samarbetet med kommunen
3. Vara en resurs för gruppen, sitter på många stolar och har ett brett
kontaktnät
4. Initiativtagare, vill samordna resurser kring bl.a. utbildningar och aktiviteter
5. Det är viktigt att vi hjälps åt, är goda förebilder för barn och ungdomar
6. Vill kunna använda gruppen som en resurs för att säkerställa goda insatser

Vad hände förra mötet?
Alla fick presentera sig och beskriva vad de tror att gruppen kan fylla för syfte.
Vi enades om att gruppen bör ha ett kortsiktigt mål, som kan uppnås under 2019,
och ett långsiktigt mål, som vi kan arbeta med under minst ett års tid.

Kortsiktigt mål: Föreningarnas dag 25/8
Hur gör vi Föreningarnas dag ännu mer attraktiv och relevant för såväl föreningsliv
som besökare?
Sara skickar inbjudan att anmäla sin förening inom några dagar. För
idrottsföreningar finns även möjlighet att delta inom ramen för Idrottens dag,
genom Sörmlandsidrotten: http://www.sormlandsidrotten.se/idrottensdagisormland
Mer information om det kommer i samband med inbjudan.
Förslag: Lotteri för besökare, insatser från olika föreningar? Behöver kontrolleras
mot nya Spellagen, som ersätter Lotterilagen.
Alt. tipsrunda med frågor hos varje förening.
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Långsiktigt mål: att öka möjligheterna för samordning kring
utbildningar, aktiviteter och målgrupper
Inom denna målsättning ryms många delmål. Uppnår vi målet vinner både
föreningskollektiv och individuella föreningar på detta, samt i bästa fall även
medborgarna i Trosa kommun.
Förslag: till nästa möte funderar alla gruppmedlemmar på hur de kan bidra till att
målet uppfylls. Sara funderar vidare på hur vi tacklar det långsiktiga målet och
skickar kallelse till nytt möte efter sommaren.

Idéer
som behöver landas och förankras
- FöreningsTriangeln: öppet hus-runda hos alla föreningar, kanske redan i
höst?
- Gemensam ”anslagstavla”/forum, t.ex. via Facebook: Nettan och Anders kan
administrera?
- Förslag på föreläsningar, utbildningar, m.m. som angår flera föreningar?
- Samverkan mellan olika föreningar: besök varandras lokaler/träningar,
informera, erbjud aktiviteter (t.ex. besök av Konstföreningen hos
Ridsällskapet, pyssla käpphästar, m.m.)
Sara Fältskog Eldros
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