– kan och vill påverka i min förening!

Frågelek Robinson
Instruktion:
Detta är en frågelek i föreningskunskap som ni kan lägga in mot slutet av er lärgrupp och
då ni känner att ni vill testa era kunskaper.
Alla deltagare ställer sig på en vågrät rad
Lärgruppsledaren ställer en fråga
Var och en funderar ut svaret
Ledaren går runt till var och en och man får viska sitt svar
Ledaren berättar det rätta svaret högt
De som hade rätt svar får ta ett kliv framåt
Sedan fortsätter man med nästa fråga och tills alla frågorna är klara
Förhoppningsvis står alla längst fram och har tagit många kliv framåt!

För lärgruppsledaren – Frågor & Svar
Vad gör en sekreterare?
Svar: Den person i styrelsen som har ansvar att skriva protokoll under mötet
Vad är en dagordning?
Svar: Lista med frågor som ska tas upp på ett styrelsemöte eller årsmöte
Vad är en kallelse?
Svar: Inbjudan till möte
Vad menas med demokrati?
Svar: Ordet demokrati är ett grekiskt ord och betyder folkstyre. Demokrati handlar om
alla människors lika värde och deras rättigheter, och i en demokrati får alla vara med och
bestämma.
Vilken roll har en ledamot?
Svar: Medlem i styrelsen
Vad menas med en vision?
Svar: En bild eller föreställning om något man vill uppnå i framtiden
Vad är ordförandets roll i styrelsen?
Svar: Leder och samordnar arbetet i styrelsen
Vad är ett protokoll?
Svar: Skriftlig redogörelse för vad som har diskuterats och beslutats vid ett möte
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Vilken roll har en vice ordförande?
Svar: En vice ordförande är en ordinarie ledamot som hoppar in när ordförande inte kan
komma Det är viktigt att personen är lika insatt i frågorna som ordföranden.
Vad är en verksamhetsberättelse?
Svar: En sammanfattning av verksamheten och dess händelser under det gångna året.
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