Stöd till föreningar - Erbjudande om mentorskap
Örebro Föreningsråd kan erbjuda ett mentorsstöd till föreningar i form av ett basprogram eller ett
anpassat upplägg efter behoven.
Basprogrammet riktar sig främst till nybildade föreningar eller de föreningar som tycker sig ha
behov av att öka sina kunskaper om hur en demokratisk förening ska fungera med års- och
styrelsemöten, hur de ska genomföras och hur de ska dokumenteras.
Mentorsuppdraget kan t.ex. genomföras i samband med att några i styrelsen genomgått någon av
Örebro Föreningsråds utbildningar kring föreningskunskap.
Basprogrammet består i huvudsak av följande aktiviteter:
1. En första träff med några personer från styrelsen för att få en beskrivning av nuläget för
föreningens verksamhet och ledning. (1,5 tim)
2. Delta i ett styrelsemöte. Förslag till vad föreningen kan behöva förbättra i sin styrning t.ex.
standarddagordning, mötesledning, hur protokoll ska skrivas, genomgång av och ev.
kompletteringar av stadgar mm. (2,5 tim)
3. Delta i ett styrelsemöte, som förbereder årsmötet, se till att man vet hur kallelser och
underlag ska utformas innehållsmässigt och hanteras. (3 tim)
4. Kvalitetskontroll av årsmöteshandlingarna (2 tim)
5. Delta på årsmötet, för att säkerställa att det genomförs korrekt och att underlag och
protokoll är ok. Instruktion om hur första, konstituerande styrelsemötet genomförs och
vilka beslut som ska tas då. (3 tim)
Punkt 3 kan undantagsvis ersättas med ett planeringsmöte med ordf, sekr och kassör.
Till föreningar som är förtrogna med punkterna i ovanstående program kan ett mentorsuppdrag erbjudas som utformas efter den sökande föreningens önskemål. Exempelvis för att
få en omstart av verksamheten, vid stor omsättning av styrelseledamöter eller vad helst
föreningen önskar stöd med i sitt föreningsarbete (med viss reservation för att Föreningsrådet
har eller kan skaffa den kompetens som behövs i detta fall).
Omfattning max 12 tim

Anmälan via formuläret: https://bit.ly/mentorskap-OFR
Kontaktperson i Örebro Föreningsråd: Helena Astvald, 072-311 5009

