
KRETSSAMMANGÅENDE - NULÄGESBILD

Nulägesbilden är ett arbetsverktyg som hjälper kretsar att bli medvetna om och kunna visa upp kretsens 

kapacitet. Förslagsvis beslutar ni att alla kretsar som ska gå samman tar fram en nulägesbild. Det kommer 

samverkansrådet/arbetsgruppen ha stor nytta av när de ska ta fram ett förslag till ny kretsstruktur. Bestäm 

om kretsstyrelsen själv ska svara på frågorna eller om ni har möjlighet att bjuda in t ex frivilliga, medlem-

mar, verksamhetsledare, lokalt anställda och andra intressenter för att få in olika perspektiv på era svar 

på frågorna. När ni tar fram nulägesbilden kan ni använda er av frågorna nedan. Då kan ni exempelvis 

först låta alla närvarande tänka själva eller i smågrupper och skriva ner på postit-lappar, sedan diskutera 

svaren i helgrupp.

1. VERKSAMHETER: 
 - Vilka verksamheter har kretsen? 
 - Ungefär hur många deltagare nås i respektive verksamhet?
2. KRETSSTYRELSEN:
 - Hur arbetar kretsstyrelsen och hur fungerar ansvarsfördelningen? 
3. FRIVILLIGA & MEDLEMMAR:
 - Hur jobbar kretsen med frivilligrekrytering?
 - Hur många medlemmar och hur många frivilliga/frivilligledare har kretsen?
 - Hur har kretsen arbetat med medlemsvård och frivilligvård?
 - Hur har kretsen arbetat med utbildningar för frivilliga?
4. BEREDSKAP:
 - Hur arbetar kretsen för att ha en aktuell och övad plan för lokal 
   beredskap? 
5. PÅVERKAN:
 - Hur har kretsen arbetat med påverkansarbete och kontakter med besluts-
    fattare?
6. SAMVERKAN:
 - Hur har kretsen samarbetat med andra, t ex andra kretsar, RKUF, samverkans-
råd,    andra föreningar, kommunen, andra myndigheter, företag?
7. SECONDHAND & INSAMLING:
 - Hur har kretsen arbetat med insamlingsverksamhet? 
 - Har kretsen mötesplats och/eller second hand?
8. EKONOMI:
 - Har kretsen några avtal som ska föras över vid ett sammangående, 
    t.ex. lokalavtal, anställningsavtal, samarbetsavtal?
 - Hur är kretsens ekonomi i sin helhet?
 - Vilka eventuella skulder eller tillgångar kan kommma att överföras till den nya  
    kretsen?

FRÅGOR FÖR ATT TA FRAM EN NULÄGESBILD!


