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Förslag till långsiktig målsättning 2021– 2025 

Ideell Arenas styrgrupp föreslår att bilagd långsiktig målsättning 2021–2025 ska ange 
verksamhetens inriktning under kommande verksamhetsår. 

Förslag till beslut punkt 11 

ATT godkänna långsiktig målsättning 2025 

Förslag till beslut punkt 12 

ATT godkänna verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för kommande verksamhetsår 
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Bakgrund 

Ideell Arena har växt till ett stort och starkt nätverk med väl fungerande aktiviteter inom ramen för 
samarbetets utgångspunkter och syfte. Verksamheten bedrivs idag i en egen juridisk form med väl 
fungerande styrning och ekonomi. För att detta samarbete ska fortsätta vara starkt och bidra till en 
levande ideell sektor i ett öppet och demokratiskt samhälle bör framtida fokus ligga på att ständigt 
utvecklas och utmana den ideella sektorns ledning och styrning.  

För att detta ska vara möjligt är det avgörande att förtroendevalda och ledande tjänstepersoner hos 
partners ser värdet och relevansen i Ideell Arenas aktiviteter. Vidare behöver de själva bli 
medskapare av de strategiska frågorna och bidra med tid och engagemang i såväl 
ledarskapsutveckling, forskningsprojekt som erfarenhetsutbyten. Detta innebär att de modigt bjuder 
på såväl framgångar som utmaningar och delar med sig av material. Inte minst bör ett särskilt fokus 
ligga på hur styrelsers roll kan utvecklas. 

Ideell Arenas utgångspunkter och syfte 

Utgångspunkter för samverkan i Ideell Arena är: 
• En stark och levande ideell sektor bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle.
• För att leda och styra en stark och levande ideell sektor behövs ständig utveckling och

användning av ny kunskap.
• Ideell Arena möjliggör utveckling, spridning och användning av kunskap genom partnerskap

och samarbete.
• Ideell Arena ska bedrivas och finansieras på ett sådant sätt att dess oberoende icke kan

ifrågasättas.

Ideell Arena har till syfte att: 
• Initiera och utveckla högkvalitativa utvecklingsprogram för förtroendevalda och ledande

tjänstepersoner inom den ideella sektorn för att stärka dess ledarskap.
• Främja kunskapsutvecklingen kring den ideella sektorn och dess ledarskap genom att initiera

forsknings- och utvecklingsprojekt och verka för ett ökat samarbete mellan forskare,
universitet, högskolor, folkbildning och de ideella organisationerna.

• Utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda och ledande
tjänstepersoner inom ideell sektor.

Samarbetet i Ideell Arena bygger på ett gemensamt ansvarstagande för utvecklingsarbetet och en 
avsikt att genom deltagande dela med sig av sina erfarenheter i programaktiviteterna. 

Långsiktig målsättning 2025 

Ideell Arena är ett starkt samarbete där förtroendevalda och ledande tjänstepersoner från 
partnerorganisationerna deltar, bidrar och utvecklas i samverkan med akademi. 

Verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår 

Detta innebär att Ideell Arenas verksamhet särskilt inriktar sig på att:  
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• Stärka den strategiska kapaciteten hos förtroendevalda och ledande tjänstepersoner från
hela partnerskapet genom relevanta aktiviteter.

• Möta partners behov kring ledning och styrning genom att tillsammans utveckla och
genomföra utvecklingsprogram, mötesplatser, nätverk samt samverkan med forskare och
akademi.

• Samverkan, finansiering och innehåll i verksamheten tydligt utgår från Ideell Arenas
utgångspunkter och syfte samt partnerskapets behov.

Ekonomisk plan för kommande verksamhetsår 

Enligt stadgar och verksamhetsinriktning ovan anges att: 
• Ideell Arena ska bedrivas och finansieras på ett sådant sätt att dess oberoende icke kan

ifrågasättas.
• Samverkan, finansiering och innehåll i verksamheten tydligt utgår från Ideell Arenas

utgångspunkter och syfte samt partnerskapets behov.
• Samarbetet i Ideell Arena bygger på ett gemensamt ansvarstagande för utvecklingsarbetet

och en avsikt att genom deltagande dela med sig av sina erfarenheter i programaktiviteterna.

I övrigt skall Ideell Arena eftersträva en ekonomi med en balans av partneravgifter, deltagaravgifter 
och övriga intäkter samt en budget i balans. 
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