
 
 

 
Beskrivning av projektet “Hållbart föreningsliv”  
 
Bakgrund och motiv  
Club Support vill genom projektet ”Hållbart föreningsliv” underlätta för föreningarna att driva 
verksamheten professionellt på ett hållbart och enklare sätt. Genom projektet stärker vi 
föreningarnas förmåga att driva sin verksamhet, och i synnerhet ekonomiskt både på kort och lång 
sikt, kommer vi att vara med och bidra till en hållbar utveckling i samhället där föreningslivet spelar 
en viktig roll.  
Några av vårt samhälles viktiga funktioner och dess attraktion vilar på att föreningslivet är väl 
fungerande och stabilt. Vi som tillbringar mycket tid i föreningslivet möter många utmaningar både 
på föreningsnivå och privat där mycket ideell tid går åt till att drifta verksamheten i föreningarna.  
Vi vill med det här projektet skapa framtidstro och glädje att engagera sig ideellt i föreningslivet som 
har en viktig roll i livet på landsbygden i form av arbete, fritidsaktiviteter, nöje, utbildning, service och 
gemenskap.  
 
Vi har redan lokaliserat tre viktiga faktorer som är kritiska för de flesta föreningar som bedriver 
verksamhet som många i samhället nyttjar.  
 
1) Att bemanna styrelsen med rätt antal personer och med rätt kompetens.  
 
2) Att generera pengar till drift av verksamhet där ansvar för personal ingår samt i vissa fall även 
underhåll av anläggningar.  
 
3) Att skapa en hållbar situation för föreningens kassör där ansvar för ekonomi och redovisning ingår 
som en betydande syssla.  
 
Med avsikten att stärka föreningslivet utifrån ovan beskrivna utmaningar behöver vi agera nu och 
utveckla innovativa metoder för att på bästa sätt stötta föreningslivet och utveckla samarbetsformer 
som gynnar många på landsbygd och i orter. Det innebär bland annat att se över de olika stödformer 
som myndigheter och kommuner erbjuder idag samt utveckla de metoder som finns och skapa nya 
innovativa arbetssätt för att stärka föreningarnas ekonomi både på kort och lång sikt.  
 
Syftet med projektet är att hitta samverkansformer och innovativa metoder mellan olika aktörer i 
samhället som stärker vårt föreningsliv ekonomisk, socialt och affärsmässigt i ett långsiktigt 
perspektiv.  
 

Målet är att stärka och utveckla föreningslivet hållbart för att fortsätta vara och kunna växa som 

attraktion i ett område. Genom projektets aktiviteter utvecklas metoder och nya innovativa 

samverkansformer testas för att få till en hållbar lokal utveckling där alla bidrar tillsammans inom 

ideell, offentlig och privat sektor. 

Projektledare/kontaktperson: Lisa Engman, 070-6781824, lisa@clubsupport.nu.  
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