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Projektstart Mötesplats Majvallen
Dessa inledande möten ska leda till en plan för hur projektet ska organiseras, inventering av olika
kompetenser i föreningen och rekrytering av personer med relevant kompetens till projektets
grupper. Målet är att arbetet i grupperna kan påbörjas under första kvartalet 2017.
Projektet bör organiseras i tre grupper. En sammanhållande styrgrupp som rapporterar till
styrelsen. En operativ projektgrupp som består av en "hård" del som arbetar med byggfrågor och
en "mjuk" del som arbetar med frågor som rör verksamheten. Sist men inte minst en referensgrupp
som arbetar med att förankra idéerna bland föreningens medlemmar och att låta våra barn och
ungdomar och även föräldrar att vara med att påverka utformning och verksamhet i ett nytt
klubbhus.
Kompetenser som behövs är många. Initialt handlar det om projektledning, en projektansökan ska
formuleras för att söka medel för att genomföra projektet. Påverkansarbete i stadsdelen och aktuella
förvaltningar är också viktigt för att nå resultat. När det gäller själva bygget behövs allt från
arkitekter och byggledare till elektriker och snickare. Det behövs också kompetens som arbetar med
att formulera verksamhetens behov och vilken roll vi vill spela i stadsdelen, vilka krav som driften
av klubbstugan ställer på bemanning etcetera. Utveckling av idéer och av kringarrangemang som
möjliggör finansiering och drift av en levande klubbstuga finns det också behov av. En särskild
grupp för föreningens ekonomiska utveckling kommer att startas parallellt med projektgrupperna i
Mötesplats Majvallen.
Mötets ambition är att en inventering av befintlig kompetens i föreningen görs och betonar särskilt
att alla typer av kompetens behövs. Vi vill att hela föräldragruppen ställer sig frågan: Vad kan jag
hjälpa till med?
Nästa möte: 2016-12-07 19:00, GFF-gården. Mötesdeltagarna har i uppgift att till nästa möte
undersöka vilka kompetenser som döljer sig det egna laget.

