MALL FÖR PROJEKT
Det här dokumentet är en enkel mall som du kan ta hjälp av när du planerar hur du ska driva ditt
friidrottsprojekt. Det är oftast enklare och roligare att driva projektet om ni är flera, så börja med att
prata ihop dig med träningskamrater, ledare och personer i din förening. För att få driva projektet
krävs oftast ett godkännande från exempelvis styrelsen i föreningen. Kom väl förberedda när ni ska
presentera er projektidé så ökar era chanser för att få genomföra projektet. Använd gärna frågorna i
mallen nedan för att tänka igenom hur ert projekt ska fungera. Vissa av frågorna kräver svar innan
projektet kan starta medan andra frågor kan besvaras under projektets genomförande.
Försök att svara på frågorna så tydligt som möjligt, det ska vara enkelt för en utomstående att förstå
hur du tänker. Då är det större chans att du får feedback som du kan använda. Du kanske inte vet de
exakta svaren på frågorna - det kan exempelvis vara svårt att veta projektets kostnader. Försök därför
att uppskatta. När du sedan presenterar ditt projekt bör du förklara noga vad du är säker på och vad
som är uppskattning.
Bakgrund och syfte
●

Vad är bakgrunden till att du vill driva projektet? Hur kom du på idén?

●

Vad är syftet med projektet?

●

Vad är målet/målen med projektet, vad ska projektet ha åstadkommit i slutet?

●

Vad är projektets avgränsningar?

Genomförande
●

När ska projektet genomföras?

●

Hur ska det genomföras?

●

Vilka ska vara med i projektet?

●

En rollbeskrivning, vem ska göra vad?

●

Hur ska projektgruppen arbeta: kommunikation, på vilken plattform, hur ofta etcetera.

Finansiering
●

Har projektet några kostnader?

●

Hur ska det finansieras?

Svårigheter:
●

Finns det några svårigheter med projektet?

●

Hur kan du hantera dessa svårigheter?

Tid- och aktivitetsplan
●

Vilka aktiviteter ska genomföras och när?

Kommunikation
●

Vilka personer behöver du kommunicera med/rapportera till under projektets gång?

●

Hur ska kommunikationen ske? Muntligt, via mail, via gemensam plattform online etcetera.

Mentorer
●

Vem/vilka kan stötta och hjälpa dig?

Verktyg och stöd
Det finns många verktyg nikan ta hjälp
av när ni driver projektet. I rutan
bredvid finns länkar som kan fungera
som stöd och inspiration.

