Forening til forening

- 10 skarpe råd efter en corona-tid

Tilpas foreningen en ny virkelighed – og undgå ”COVIDisering”.
Et feltstudie viser vigtige prioriteringer i fremtidens foreningsdrift.
10 skarpe – erfaringer og råd som kan bruges efter en corona-tid.
De 10 skarpe kan bruges som tjekliste eller fordybelse på enkelte
temaer.
Hvordan er jeres forening landet i en ny virkelighed?
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Kommunikation
Din foreningen
eksisterer
- og gør sådan!

Vælg få platforme, så medlemmerne ved, hvor de kan
finde info.
Formidling: Klare og tydelige budskaber giver succes.
Push-tek./ notifikationer: Facebook - til massekommunikation - bruges ikke af børn og unge. Snapchat og
Instagram - bruges til at vise stemninger.
Pull-tek.:Hjemmeside, holdadmin, apps/ programmer brugeren skal selv gå ind på sider/ programmer.
Video: Vimeo, YouTube-kanal, andre. Samlende
video-platform. Brug evt trænere og medlemmer - god
identifikation, troværdighed og autenticitet. Lav korte
præcise indlæg - 30 sek - max 1min.

Mindset

Lav et manus med pointer funderet i foreningens værdier.

Vi MÅ - OG VI KAN!

Vi passer på fællesskabet ved at bakke op og
møde frem til aktiviteter.
Budskaber skal ud! - fx, ”Bliver en idræt begrænset, inviterer vi til andre fællesskaber”.
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Fællesskab
Foreningsfællesskaber
som grundlag
for aktivitet.

Retningslinjer er
tryghed
Håndtering giver ro og
fremmøde

Nye og
tilpassede
aktiviteter
Alt det vi plejer
- på en nye måde.

Organisation for idrætten i Herning Kommune

Forening/ trænere tager initiativ, kommunikerer
og inviterer til medlemmer.
Fasthold medlemsgrupper.
Involver medlemmerne i at fastholde de forpligtende fællesskaber.

Erkend, at vi har en NY virkelighed. Fokus på
organisering og tilgang til afspritning.
Lav en tjekliste. Sikre en organisering gennem
den/de samme person(er), så administration
lettes. Halbestyreren kan blive en central person
for konkret håndtering på faciliteten.
Brug børn som rollemodeller - de har udvist stor
tilpasning i skolerne. Del ideer og initiativer om
håndtering på tværs af afdelinger! Klæd de frivillige på til at kunne håndtere retningslinjer.

Forklar mål, ændringer, nye mødesteder, nye
aktiviteter mm.
Brug spilhjulet som inspiration.
Omlæg aktiviteten til en ny lokation/ facilitet medlemmernes forventninger er derved lettere
at flytte.
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Kontingent

Fasthold i videst mulige omfang eksisterende kontingent. Evt. pressede medlemmer/ familier kan kontakte
foreningen.

Medskabelse

… er et medlemskab til
aktivitet og fællesskab
i forening.

Oplist konkrete initiativer, hvor fællesskabet trives i og
omkring træning, kampe, cups og andre aktiviteter. En
slags dokumentation.

Lyt og giv lov!

Økonomi

Skab overblik over Corona-relaterede tab og
nye udgifter.

Overblik - medlemstal,
nye udgifter.

Digital
foreningsdrift
Nye tilgange til
drift og aktiviteter

Tag imod kritik og spørgende medlemmer: Forklar evt.
mål med aktiviteter. Manglende udbud kan evt. arrangeres - fx fællesaktiviteter. Udpeg ansvarlige for opfølgning
og udvikling.

Monitorer medlemstal - tilgang og afgang.
Undersøg grunde til evt. medlemsflugt - lav
ringerunde, fordel opgaven på nye frivillige.

Mødeaktivitet online (fx best/udvalg): Vælg en
let og driftsikker platform. Del skærm, så alle
kan se. Brug en ordstyrer til online møder.
Kommunikation: Lav et overblik over, hvilke
platforme I kommunikerer på. Inddrag medlemmerne på forskellige aldersniveau.
Online foreningsaktiviteter: Stjæl ideer med arme
og ben… Lav en live-streaming af en sjov træning.
Udnyt ferier og fridage til at være aktive sammen.
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Ambassadører
Brug sponsorer,
interessenter m.fl.

Lav fx en online-idékasse eller et forum for
initiativer og udvikling.
Inviter bredt til nye initiativer som familieidræt,
multiidræt, åben hal el.lign. Og skab en dialog
om nye initiativer - aktiviteter, organisatorisk o.a.
Tillad frie og selvorganiserede aktiviteter som
med tiden evt. kan indgå under foreningen.

Inddrag klubbens sponsorer/ ambassadører i
fortællingen om foreningens vigtighed og berettigelse.
Undersøg sponsoreres aktuelle Corona-situation.
Har de brug for evt. 50% nedsættelse i sponsorat?
Afsøg nye positive vinkler og historie for tiltag
fra sponsorer.

Ovenstående råd er generelle og et uddrag af mange flere ideer til at arbejde
med en udfordrende situation. Du kan se flere råd og printe arbejdsark på:
www.hir.dk/raadgivning/forening-til-forening
Medarbejdere fra Idrætsrådet kommer
gerne til din forening for at sparre
omkring foreningsdrift- og udvikling.
Kontakt:
Mads Løvig 22816791 - ml@hir.dk
Anders Buhl 61209844 - ab@hir.dk

Organisation for idrætten i Herning Kommune

