Framtidsresan fortsätter
Nästa uppehåll: Din lokalförening!
Vi är på väg in i framtiden. Vi tar med oss en historia som vi är stolta över och
slutdestinationen är tydlig: ”En attraktiv och relevant medlemsorganisation för
människor som vill göra det lättare att leva med diabetes - tills gåtan är löst”.
Hur vill ni bidra till att nå målet? Utifrån den diskussion ni har i lokalföreningen
önskar styrelsen en kort återrapportering. Underlaget kommer att användas för
att stötta lokalföreningarna på bästa sätt i det fortsatta arbetet.

Gör så här!
Bjud in till dialog. Välkomna medlemmar till ett möte, ta en stund på en redan
planerad aktivitet eller öppna upp för samtal med människor som berörs av
diabetes men som ännu inte är en del av förbundet. Lägg trettio minuter eller
flera timmar, diskutera vid ett tillfälle eller flera. Ni bestämmer – det viktiga är att
samtalet blir relevant för just er.
Ta fram dialogduken, sätt er i mindre grupper och drick en kopp kaffe.
Diskutera de fem anhalterna som förbundet identifierat längs med rälsen.
Vad innebär de utifrån lokalföreningens perspektiv?






Vilka samarbeten kan vara intressanta?
Har alla i föreningen en gemensam målbild?
Hur kan vi påverka den lokala debatten?
Fångar medlemskapet upp människors olika drivkrafter?
Är det enkelt att aktivera sig och värderas allt engagemang lika?

Tips på fler frågor om ni har svårt att
komma igång






Hur snabbt vill ni färdas framåt?
Vem vill och kan kliva på tåget?
Vilket bagage ska ni lämna på perrongen?
Hur fyller ni på tanken med energi?
Hur möjliggör ni för människor att kunna kliva av
tåget med flaggan i topp?

Återkoppla senast 1 oktober 2016

Lokalförening:______________________________________________

1. Hur genomförde ni dialogen?

 I samband med vårt årsmöte  I samband med ett medlemsmöte
 I samband med ett styrelsemöte  Annat_____________________________
 Arrangerade en aktivitet med fokus på dialogduken
2. Hur vill ni prioritera?
På dialogduken återfinns de fem områden som förbundet identifierat:






Externa samarbeten är en nyckel för att nå våra mål
Tydlig och gemensam målbild
Proaktiv opinionsbildning
Viktigt medlemskap
Modern organisation

Vilka områden är viktigast för er? Prioritera de tre viktigaste här:
1.______________________ 2.______________________ 3.______________________

3. Hur kan ni konkretisera?
Berätta om en konkret aktivitet ni vill genomföra det kommande året i
lokalavdelningen och hur den knyter an till något av framtidsresans fem
prioriterade områden.

4. Önskemål om stöttning?
Har ni några idéer på vad ni behöver i ert arbete för att bli en mer attraktiv och
relevant lokal- eller länsförening som gör det lättare att leva med diabetes?

För stöd och frågor, tveka inte att kontakta:
Elise-Marianne Åberg, framtidsresan@diabetes.se alt. 08 564 821 39.
Ni kan återrapportera direkt till framtidsresan@diabetes.se, alternativt
använd det medföljande kuvertet.
Lycka till. Nu styr vi in i framtiden som en enad rörelse!

