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"Visionering" Förbundet för Ekoparken.

Förslag till upplägg. Tid 17.00-22.00

Lokalen: Blädderblock, pennor, tape.Bra om det finns utrymme på väggarna att sätta upp
blädderpapper alltefter som vi Srller dem. Helst bör vi sitta på stolar i en ring utan att "
gömma oss " vid ett bord.

17.30 Start. Richard: Varför är vi här? Om alla är närvarande vid pick-nicken kan man
redan under den gå igenom en del inledande förklaringar.

Alltså: Varfor tir vi här? För att tafram en vision av vär verksamhet. Vision: bild av ett
önskat framtida läge. Anger inriktning. Ger besked om gruppens viirderingar och val. Vision,
jmfr målbilder inom idrotten. Visioner kan fran början vara fantasier eller drömmar men
skillnaden ligger i att visionerna bearbetar vi och strukturerar innehållet i.
Via en vision kan man utveckla kompetens inte enbart ftir dagens verksamhet utan ftir
morgondagens. Hj älp till nl.tiinkande.

OLIKA SÄTT ATT FÖRHÅTI,E SIG I EN VERKSAMHET: RiChATd:

* arbeta tiimligen kortsiktigt och till största delen styras av vad omgivningen " hittar på "
i pos. eller neg. bemärkelse. Parcra impulser eller hinder från omvärlden. Energikrävande

Som att kryssa efter vinden. Mkt vanligt.

* arbeta med inslag av ovanstående samt även en del langsiktigt tänkande. Mindre
beroende av omvtirlden. Åven htir tar ofta " det dagliga slitet " över.

* att arbeta med ett stort inslag av verklig framtidsorientering. Kräver en gemensam bild av
vad man vill åstadkomma diir logik och fantasi båda bör ffi komma till sin rätt. Ger en större
säkerhet i en grupp. Man vet vad resurserna skall användas till och överraskas inte så läu av
omgivningens drag.

SEMINARIETS " KLIMAT " Här bör deltagarna själva berätta vad dom tycker
bidrar till ett bra seminarieklimat Exempel nedan:
* koppla loss
* tank friu
* kritisera inte( dig själv eller andra)
* lifta garnapå andras idder
* var inte ironisk
* lämna alla automatiska nej( dvs nej, det går inte, därför att...)
* alla förslag tir tillåtna, även de galna.

FFE: s NUVARANDE LÄGE. Tillgangar och belastningar.

Vi listar gemensarnt på blädderblock under rubriken +( pos) och -( neg)
Alltså Tänk er att v( inom FFE) skulle packa en väska och ta med oss in i framtiden vad vi åir

bra på(+)och vad vi inte tycker är bra(-) och som vi vill låimna bakom oss. Kan gälla allt fran
vårt sätt attvara organiserade, hur vi beter oss mot varandra, med vilka frågor vi jobbar.
Här far alla vida rarrrar. Alltså: Vad vill du ha med i väskan och vad vill du inte ha med
dig?
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VÅR OMVÄRLD, EN ANALYS. KORT DISKUSSION.
Vad i vår omvärld påverkar oss i förbundet och ger oss draghjälp/ problem?
Gäller förslagsvis områdena teknik, ekonomi,människor, värderingar, politik
Gäller det som vi redan nu upplever men också vad vi tycker oss se i framtiden
Alltså: nuläget men också trender, strömningar.

VÅN MISSION. KORT DISKUSSION
Vad skall rnan egentligen ha FFE till?
Vad iir vår uppgift?
Varftir finns vi?

VÅRA "TNTRESSENTER", VILKA Ån urr Är de flera än vad vi tror?
Vilka i vår omgivning åir intresserade av vad vi åstadkommer i förbundet?
Vilka är det som gör tummen upp eller ned beroende på vad vi gör?

Listas snabbt ned på blädder.

Lek snabbt med tanken, vad vill vi att de skall säga om oss ftjr att vi i FFE skall tycka vi har
lyckats? Exempel: Vad vill vi att Vägverket skall säga om oss? Eller vara enskilda
medlemmer?

VÅR EGEN VISION I FFE.

Hiir gället det att tänka fritt samt låta visionen beskriva vårt förbund i ett något längre
perspektiv, nägra år framät,t.ex år 1999 HÄR FÅR ALLA " ÖSA PÅ" FRITT MEN FÖR
ATT GE LITET VÄCT,B»NING KAN MAN NÄVTN,q. NÅGRA FRÅGOR,SSM:
Hur fungerar vi då?
Hur uppfattar omgivningen oss?

Hur uppfattar vi oss själva?
Med vilka frågor jobbar vi?
Vilka åir vi?
Hur är vi organiserade?
Vilka ar vixa samarbetspartners?
Vilket inflyande har vi
Hur ser var ekonomi ut?
Vad säger man om oss?

OBS! Låt fantasin spela fritt och låt bli att tänka i termer som " nej, det går nog inte, eller vad
skall dom andra tycka..." När vi kommer till handlingsplanen, så tar realiteterna över.

Här gätler det att försöka få ned vad som sägs på blädder samt efteråt dela upp det i ett
antal huvudområden. Därefter be alla prioritera de viktigaste frågorna inom resp
område. Kan ske genom att alla får sätta tre röda punkter på vad man anser vara det
mest angelägna.

Konkretisering.
Har vi tid bör vi fördjupa oss här och sätta mera kött på benen.
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Planering.
Här måste till den viktiga planeringen, d.v.s " hur går vi från vision till handling?"
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Vad måste till? Vad gör vi? Hur gör vi? Vem/vilka gör det? Hjälpmedel?
Stöd? Klart när? Hur avrapportera?
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