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IT-strategi
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Vad är IT-strategi?

IT-strategi är en beteckning på strategisk ledning 
av IT-verksamhet som omfattas av IT-styrning, 
att ta fram en plan för att utveckla och 
säkerställa verksamhet med IT, inom området.

Wikipedia

https://sv.wikipedia.org/wiki/IT-styrning
https://sv.wikipedia.org/wiki/IT
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IT-strategi

Ta fram målet för er IT-verksamhet

1. Nuläget. Börja med att skissa upp var ni är idag. 

2. Diskutera var ni ser er klubb om ett par år och 
tänk över om det finns något som IT-funktioner 
kan hjälpa er med.

3. ”Bättre IT” kan betyda många saker: högre tillgänglighet, 
högre säkerhet



4

IT-strategi

Ta fram en handlingsplan för att nå era mål

1. Information och program
Redan idag har ni säkert ett antal program som ni använder 
i verksamheten som hanterar klubbens information.

2. IT-drift
Era program finns på en dator någonstans. Ignorera här 
”turen” som berättar att ni inte haft en krasch senaste året 
utan fundera över hur viktigt det är att system finns tillgängliga, 
från vilken plats och hur länge olika data ska lagras. 
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Senaste årens ’buzzword’ har här varit molnet – men kom 
ihåg att först se till vilka krav ni har innan en lösning kan 
utarbetas.

3. IT-säkerhet och policies
Effektiva anti-virus system på datorerna är för de flesta 
en självklarhet, men det finns fler saker att beakta för 
att upprätthålla en säker IT-miljö. 
Fundera exempelvis över vilken information som ska finnas 
på lokala datorer.
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Datsäkerhet

Fem anledningar till att spara data i molnet

• Säkrare - än att ha allt på en dator
• Mer tillgängligt för flera
• Mer Flexibelt
• Skydda data från virus
• Arkivering för framtiden
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Hemsida

• Skapa och underhålla klubbens egen 
webbplats genom att använda enkla 
verktyg, vilket gör det lätt att skapa 
webbplatsen.

• Hålla medlemmarna och hemorten 
informerade om klubbens aktiviteter 
och projekt.

• Marknadsföra klubbens aktiviteter och 
rekrytera nya medlemmar.
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E-klubbhuset - gratis hemsida för din klubb
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Egen hemsida för zonen
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Hemsida



11



12

Sociala medier/Facebook
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Sociala medier/Twitter
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Sociala medier/YouTube
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Grafisk design

https://lions.se/images/PR/Grafiskaprofilen/Lions-Clubs-International-Club-
Brand-Guidelines_sv_2020.pdf

https://lions.se/images/PR/Grafiskaprofilen/Lions-Clubs-International-Club-Brand-Guidelines_sv_2020.pdf

