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MOTION NR 3 – ÅRSMÖTE 2016  
Nyckeltal och uppföljning 
 

Förslag: Sektionerna ska tillsammans med styrelsen (eller arbetsgrupp utsedd av styrelsen) 
ta fram relevanta nyckeltal och kontinuerligt mäta och publicera dessa. 
 

Motivering: 
- om man har nyckeltal kan man sätta mål relativt dessa 
- med hjälp av nyckeltal kan man styra verksamheten i den riktning man vill 
- med hjälp av nyckeltal kan man öka kvaliteten då man kan fokusera på lag som avviker 
(både positivt och negativt) 
- med publicerade nyckeltal kan lag inom sektionen hitta liknande lag för att diskutera 
liknande utmaningar 
- med publicerade nyckeltal kan föräldrar reflektera kring lag(en) som dess barn deltar i 
 

Nyckeltalen kan vara baserade på statistik eller på enkäter. 
 

Exempel på nyckeltal: 
1) statistiska nyckeltal som man kan få (mer eller mindre) direkt från MyClub: 
- antal lag 
- antal barn/lag 
- antal ledare/lag 
- antal träningar 
- antal matcher 
- antal träningar/barn 
- antal matcher/barn 
- antal barn per ledare under träning 
 

2) nyckeltal som besvaras genom enkät eller liknande: 
- hur många barn kallar ni per match ? 
- hur många ledare kallar ni per match ? 
- är lagen nivågrupperade (dvs lagen har grupperas efter hur långt barnen kommit i sin 
utveckling). 
- hur fungerar anmälan/spelschema för matchspel ? 
- nivåindelar ni alltid/oftast/ibland/aldrig träningar? 
- om ni nivåindelar, delar ni in grupper innan träning ? (eller under träning) 
- om ni nivåindelar, gäller det för hela träningar/delar av träningar? 
- om ni nivåindelar, är grupperna mest statiska/mest dynamiska? 
- tillämpar laget ålderssamarbete under träning ? Varför ? Är det kontinuerligt eller ad-hoc. 
Hur fungerar det ? (hur många etc) 
- tillämpar laget ålderssamarbete under match ? Varför ? Är det kontinuerligt eller ad-hoc. 
Hur fungerar det ? (hur många etc) 
- hur mycket ombeds barn att betala in till lagkassan per år 
- hur mycket flyttades över från förra årets lagkassa 
 

Motionen är inlämnad av Jonas Oreland 2016-01-24.  
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Styrelsens förslag till beslut: 
Styrelsen yrkar avslag.  
 
Motivering:  
En arbetsgrupp bör tillsättas som under 2016 tar fram en arbetsmetod för att hantera 
nyckeltal och uppföljning samt implementerar den tillsammans föreningens tänk med 
Ängbymodellen och föreningens ledarkörkort. Rimligt är att vid årsskiftet 2017 vara 
operativ med nyckeltal och uppföljning.  
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