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Några tankar om mål i vår verksamhetsplan 

Några funderingar om det här med att sätta mål. 

Om vi ska ha mål för verksamheten så bör vi rimligen först klargöra vilka dessa mål är innan vi 

redovisar vilka aktiviteter som vi tänker vidta för att nå dessa mål. Om vi först anger aktiviteterna och 

sedan ”anpassar” målen efter dessa blir det fel. Målen bör väl vara en redovisning över varför vi 

överhuvudtaget har en förening. 

Här försöker jag dela upp tänkbara mål i tre grupper: 

Mål som hänger samman med att påverka samhället i en för pensionärer gynnsam riktning 

1. Andelen medlemmar som är nöjda med möjligheterna att välja sin bostad ska öka 

med x%. 

2. Andelen medlemmar som är nöjda med hur pensionärer behandlas i sjukvården ska 

öka med x%. 

3. Andelen pensionärer som är nöjda med övriga villkor i samhället för pensionärer ska 

öka med x%. 

4. Vår förening ska ensam eller i samverkan med andra pensionärsföreningar ha 

initierat, drivit och fått gehör hos kommunen för x st frågor. 

Mål som hänger samman med att ha det mysigt och trevligt 

11. Andelen medlemmar som har deltagit i av föreningen anordnade aktiviteter ska öka med x%. 

12. Andelen medlemmar som är nöjda med föreningens aktiviteter ska öka med x%. 

13. Minst x st nya aktiviteter ska initieras under året. 

Övriga mål 

21. Antalet medlemmar ska öka med 100 st. 

22. Antalet medlemmar som av annat skäl än dödsfall eller avflyttning från orten lämnar 

föreningen ska minska till högst 25 st/år. 

23. Andelen funktionärer som tycker att det är stimulerande att verka inom föreningen 

och därför är villiga att ställa upp för omval ska vara minst 90%. 

Kommentarer till ovanstående: 

Mål 1-3: Vi vet inte hur dagsläget är och vi kommer sannolikt inte att kunna ta reda på det eller hur 

stor förändringen är. Och om vi skulle ha kunnat göra det vet vi inte hur mycket av  förändringen som 

beror på föreningens verksamhet. 

Mål 4: Inte så dumt. 



Mål 11: Detta skulle vi kunna ta reda på – men det fordrar en hel del administrativt arbete att utföras 

av funktionärerna i kommittéerna – är de beredda att ta på sig detta? 

Mål 12: Detta fordrar enkäter och vi vet ju hur svårt det är att få folk att svara på sådana. 

Mål 13: Inte så dumt. 

Mål 21: Enkelt och tydligt mål. Men är det verkligen ett mål i sig att antalet medlemmar ska öka? Det 

är väl roligt för styrelsen (och ekonomin) om antalet medlemmar öka men det viktiga är väl att 

medlemmarna trivs? (Och gör de det får vi kanske fler medlemmar?). 

Mål 22: Detta tycker jag är ett relevant och viktigt mål! 

Mål 23: Ja, det kanske kan vara vettigt – fast det verkar vi ha uppnått, dvs väldigt många funktionärer 

ställer upp för omval. Och då kanske det visserligen kan vara ett mål men inte ett särskilt viktigt mål. 

Bosse 


