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Inspirerande intyg
Nu finns äntligen ett intyg och en CV som fångar den erfarenhet och det engagemang man
får i det ideella föreningslivet.
Föreningsengagemang är en bra och viktig merit som
i framtiden kommer att bli än viktigare och få en ökad
betydelse! Orden är Ronny Hallbergs. I december 2003
överlämnade han ett Intygspaket till föreningslivet – då
representerat av Malmö Bellevue Tennisklubb (MBTK).
Under 2003 har Ronny och hans medarbetare i Malmö
Ideella föreningars Paraplyorganisation (MIP) arbetat med
att ta fram ett intyg och en CV som fångar den kompetens
man skaffar sig av föreningsengagemang. Ronny förklarar
varför:
–

Vi vill få fram ett erkännande av det lärande som
sker i föreningslivet!

Ett intyg för alla
Margareta Andersson är konsulent på MBTK, en av
Sveriges äldsta tennisklubbar. Hon tycker att intyget och
CV:n underlättar arbetet i föreningen. Ett formellt intyg gör
det lättare för alla i föreningen; de anställda, för frivilliga
ledare, praktikanter eller tränare. I dagsläget är det
nämligen många, speciellt ungdomar, som efterfrågar ett
intyg, förklarar Margareta och fortsätter: de använder det
när de skall gå vidare – när de söker arbete, skall vidare till
andra förtroendeuppdrag eller bara vill dokumentera vilka
utbildningar de genomgått under sin tid i föreningen.
MBTK är en stor, etablerad förening som redan har
rutiner på det här med intyg – men för mindre föreningar,
som kanske inte har konsulenter eller kanslipersonal,
underlättar det säkert än mer. Margareta är nöjd med det
framarbetade intyget och CV:n av flera anledningar.
–

Dels är det bra med ett gemensamt intyg, istället
för att varje förening skall ha sitt eget diplom
eller vitsord. Det blir lättare att förhålla sig till ett
gemensamt intyg, med fasta ramar. Dels är intyget
genomtänkt, så man missar inget viktigt. Allt finns
med om man följer mallarna. Det gör att man
sparar mycket tid, som kan användas till annat.
Dessutom ser det proffsigt ut och man kan lägga
till föreningens logga!

Ronny Hallberg lägger speciellt vikt vid det sista:
–

Intyget är till för alla. Alla har tillgång till det via
hemsidan, alla kan använda det och göra det till
“sitt” intyg. Det är alltså inte MIP:s intyg – utan
föreningslivets!

Arbetet fortsätter
Bara för att Intyget och CV:n är färdigt betyder det inte
att MIP ligger på latsidan. Tvärtom, nu gäller det att få
föreningsintyget erkänt av t ex högskolor och arbetsgivare.
Dessutom skulle gärna intyget få någon form av

myndighetskoppling så att det kan jämställas med t ex ett
arbetsgivarintyg eller anställningsbevis. Här kan kanske
MIP:s certifieringsarbete leda till förändring - på lång sikt.
MIP kommer att arbeta vidare med undersöka
lärandeprocesserna i föreningslivet. Man har fått ett
nationellt uppdrag av Ungdomsstyrelsen att studera vad
det egentligen är man lär sig när man engagerar sig i
ideella föreningar och hur det påverkar en i framtiden.
I dagsläget arbetar MIP med allt som rör föreningslivet och
vill speciellt lyfta fram betydelsen av de lärandeprocesser
och det föreningsarbete som utförs. MIP arbetar med
socialt bokslut och certifierings- och kvalitetssäkringsmodeller. Dessutom har man har utvecklat ”I rörelse”, ett
vägledningsmaterial för kompetensutveckling i föreningar.
Intyget är alltså bara ett av flera olika projekt för
föreningsutveckling som MIP arbetar med.

Ronny Hallberg, ansvarig för Intygsgruppen överlämnar Intygspaketet till
Föreningslivet, här representerat av Margareta Andersson på Malmö
Bellevue Tennisklubb.

Intyg, CV och vägledning till dessa finns tillgängliga för
gratis nedladding på hemsidan www.intyg.se
Projektet har gått under namet Validering av Ideella i
föreningslivet. Det har skett i samverkan med MISO
(Malmö Idrottsföreningars Samorganisation) och med
stöd från svenska ESF-rådet.
För mer information om intyget eller projektet kontakta
konsulent Linda Attin på MIP:
Tel: 040-21 68 90
E-post: linda.attin@mip.org.se
Av: Nils Phillips

