
Diskussionsfrågor till visionsplan 
 

Bakgrund 

På Stormötet hösten 2015 fick SRS i uppdrag av medlemmarna att ta fram en visionsplan. Planen 

ska presenteras på höstmötet 2016 och den ska utgå ifrån den visionsstrategi och vision som 

tidigare tagits fram.  

Visionsplanen ska innehålla aktiviteter som SRS ska göra inom ett antal områden, t.ex. 

kommunikation, nätverk, utbildning och demokrati. Planen kommer till stor del att bygga på vad 

medlemsstationerna tycker att SRS ska göra och lägga resurser på. På Stormötet i Uppsala 1-3 april 

vill vi därför ha era synpunkter!  

Vi har valt ut ett antal olika områden och frågor som ni kommer att få diskutera i smågrupper 

under mötet. Vi vill gärna att ni redan nu går igenom dessa på er station – så att hela stationen får 

tycka till och så att era ombud känner sig förberedda inför gruppdiskussionerna. Vi tror också att 

det finns olika synpunkter och erfarenheter från stationen och vi vill gärna att ni tar med er dessa 

till diskussionerna.  

Om ni har några funderingar är det bara att höra av sig! 

/SRS styrelse 

 

Diskussionsfrågor  

Systerstationer 

På vårens Stormöte 2015 föreslog några stationer att de skulle vilja ha mer utbyte med andra 

stationer. SRS skapade då ”systerstationer” – det vill säga att varje stationen har en systerstation 

som de kan utbyta erfarenheter med. Matchningen gjordes genom att para ihop stationerna två 

och två utifrån bl.a. stationernas storlek, förutsättningar och behov. Under hösten 2015 fick man 

veta vilken som var ens systerstation. SRS har vid olika tillfällen uppmuntrat stationerna att ta 

vara på och kontakta sin systerstation. 

- Hur upplever ni att det har varit?  

- Vad vill ni göra/få ut av systerstationerna? 

- Hur kan det förbättras? 

- Finns det fortsatt intresse/behov av systerstationer? 

 

 

 



 

Nätverksträff  

En gång om året arrangerar SRS en nationell nätverksträff för alla stationer. Varje station får 

skicka två deltagare och under träffen delas alla deltagare upp i två grupper som diskuterar två 

olika ämnen. Tidigare har bl.a. styrelsearbete, intern kommunikation, teknik och marknadsföring 

diskuterats.  

- Hur fungerar nätverksträffarna och vad tillför de till er station?  

- Vad skulle vilja få dig/er att gå på en nätverksträff?  

- Vilket behov innehållsmässigt? Hur ser dröm-nätverksträffen ut?  

 

SRS har en idé om att man skulle kunna ha roterande värdskap för nätverksträffarna. Det skulle 

fungera som t.ex. det roterande värdskapet för Stormötet där en station ”bjuder in” till träffen 

och den arrangeras på stationen ort. SRS bekostar träffarna men stationen hjälper till och får till 

stor del sätta sin egen prägel på träffen. En del mindre stationer upplever att de inte har möjlighet 

att vara värd för ett Stormöte och därför skulle roterande nätverksträffar vara ett sätt för fler 

stationer att känna sig inkluderade. 

- Vad tror ni om roterande värdskap för nätverksträffar?  

- Har ni andra idéer om hur nätverksträffar kan de arrangeras?  

 

Kommunikation 

SRS kommunicerar med medlemsstationer genom flera olika kanaler. Vi använder framför allt 

mejl, nyhetsbrev, hemsida, Facebooksida, Facebookgrupp, Instagram och Twitter. Vi skulle vilja 

veta vad ni tycker om kommunikationen från SRS till medlemsstation. 

- Hur ser kommunikationen ut till och från SRS på stationen? Hur sprids info om/från 

SRS på stationen?  

- Av SRS olika kommunikationskanaler (se ovan) undrar vi: 

o Vilka använder ni? 

o Vad använder ni dem till? 

o Vad önskas och vad behövs/behövs inte? 

o Vad ska vi kommunicera i vilken kanal – och vad ska kommunikationen innehålla? 

o Hur ofta ska vi kommunicera? 

o Vilken övrig kommunikation önskas/behövs? 

 

- Hur kan kommunikationen från SRS till enskild medlem bli så bra som möjligt? 

- Om det uppstår något problem/någon fråga på er station, tror ni att ni skulle vända er till 

SRS för att få hjälp? Om ja, vad skulle problemet/frågan vara? 

 

På nätverksträffen i höstas föreslog några medlemmar att man på varje station skulle ha en ”SRS-

ansvarig”. Personen skulle vara den som främst kommunicerar med SRS och som t.ex. sprider 

vidare information från SRS till resten av stationen. På en del stationer så finns det redan en SRS-

ansvarig idag. Vi tycker att det är en bra idé och vill veta vad ni tycker. 

- Vad är bra/dåligt med att ha en SRS-ansvarig på varje station? 

- Vad bör personen ha för ansvar, uppgifter, roll osv? 



 

Omvärldsbevakning 

Enligt visionsstrategin ska SRS jobba mer med externa nätverk och marknadsföring.  

- Vilka externa aktörer bör SRS ha kontakt/samarbeta med och vad vill ni få ut av dessa 

samarbeten? 

- Hur kan SRS växa som organisation (ekonomi, medlemmar, medlemsstationer, 

samarbeten, osv)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stormötet sponsras av Lindvalls Kaffe 
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