Nulägesanalys

Datum: ____________

En kartläggning av föreningen som ingår i arbetet inför
att skapa en handlingsplan

Styrelseledamöten

Aktiva/utövare

Totalt antal:

Totalt antal:

Antal kvinnor:

Antal män:
-25 år

Antal i ålder:

26-30 år

______________________________________

Organisationens namn:

Ledare*

Antal kvinnor:
31-40 år

Antal i ålder:

Totalt antal:

Antal män:
13-25år

7-12 år

-6 år

Antal kvinnor:
Antal i ålder:

41-50 år

51-60 år

61-70 år

70 år-

26-55 år

* med ledare menar vi de som hjälper till tex lagledare.

Antal män:
-25 år

26-30 år

31-40 år

56 år 41-50 år

51-60 år

61-70 år

70 år-

Valberedning
Totalt antal:
Antal kvinnor:
Antal i ålder:

41-50 år

Inkludering

Antal män:
-25 år

51-60 år

26-30 år

61-70 år

31-40 år

70 år-

Markera på skalan 1-6 hur väl påståendet stämmer.
Vi upplever att vi har en bred representation hos våra
aktiva/utövare vad gäller bakgrund, erfarenhet och
etnicitet.
Stämmer
inte

Tränare*

1

2

3

4

5

6

Stämmer
helt

* med tränare menar vi de som leder aktiviteten.

Hur är kunskapen och medvetenheten i er förening om jämställdhet?
Ökad jämställdhet ses som en möjlighet för framgångsrik utveckling i
vår förening?

föreningens verksamhet?

Antal kvinnor:

41-50 år

Hur ser det ut i din förening?

Har styrelsen kunskap om jämställdhet vilket får genomslag i

Totalt antal:

Antal i ålder:

Nedan följer några frågeställningar som ni kan ha
med er i det fortsatta arbetet.

Antal män:
-25 år

51-60 år

26-30 år

61-70 år

31-40 år

70 år-

Vi upplever att vi har en bred representation hos våra
tränare/ledare vad gäller bakgrund, erfarenhet och
etnicitet.
Stämmer
inte

1

2

3

4

5

6

Stämmer
helt

Har ledare och tränare fått utbildning i vad jämställdhet innebär?
Känner ledare och tränare till idrottsrörelsens jämställdhetsmål?
Finns det beslut i föreningen om ett aktivt jämställdhetsarbete med
tydliga mål och problemformuleringar?
Kan medlemmar vara delaktiga i jämställdhetsarbetet?
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