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Systematiskt klubbarbete
Börja bakifrån

När vi planerar för något är det vanligt att vi börjar i änden vad vi ska göra och sedan går vidare med vem som ska göra det och när det 
ska göras.

Om vi istället börjar med att ta ett helikopterperspektiv över vad målet/visionen med vår verksamhet är och utifrån det frågar oss vilka 
delmål vi har blir det lättare att se vilka aktiviteter som leder oss åt det håll vi vill.

Innan vi beslutar oss för vilka aktiviteter vi ska göra bör vi fråga oss vad syftet med var och en av dem är och vad de ska leda till. När vi 
svarat på dessa frågor har vi en bra vägledning för vilka aktiviteter vi ska prioritera och satsa på.

Att lägga tid på dessa frågor i början av verksamhetsplaneringen hjälper oss att göra ”rätt” saker i rätt tid och på bästa sätt.

När vi sedan bestämt oss för en aktivitet är det givetvis viktigt med planering inför den. Var ska vi vara, när ska vi göra det, vem ska hålla i 
den, vilka ska bjudas in och sist men inte minst hur ska vi lägga upp själva aktiviteten för att uppnå syftet med den.
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Frågor vi kan ställa oss innan vi börjar med 
verksamhetsplaneringen

Varför finns facket?

Varför finns vår fackklubb?

Vad vill våra medlemmar ha?

Vad är Unionens mål/vision?

Vad är vår klubbs mål/vision?

Vad har Unionen för värderingar?

Vad har vår klubb för värderingar?

Vad driver oss?

Vilka hjärtefrågor har vi?

Vad vill och kan var och en av oss bidra med? 
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Unionens värderingar och uppgift

§1.1 Förbundets värderingar

Mom 1 Unionen är en medlemsstyrd organisation som bygger på solidaritet och värderingar som värnar 
grundläggande demokratiska principer i samhället samt respekten för jämställdhet, jämlikhet och mångfald 
samt alla människors lika värde. Förbundet är partipolitiskt obundet.

Mom 2 Förbundet strävar efter jämställdhet, jämlikhet och mångfald vid fördelning av förtroendeuppdrag. 
Det betyder att alla medlemmar, med beaktande av § 2, ska ha lika möjligheter vid val till 
förtroendeuppdrag och representation i förbundets alla demokratiska organ.

§1.2 Förbundets uppgift

Unionen har till uppgift att förena och företräda medlemmarna samt att tillvarata och främja deras fackliga, 
ekonomiska, sociala och yrkesmässiga intressen på alla nivåer. Unionen värnar fackliga värderingar 
nationellt och internationellt.
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Unionens vision
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”Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften 

som skapar framgång, trygghet och 

glädje i arbetslivet.”
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NÖHRA
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