
PLANPROSESSER 

District Norden 



«Hvis du ikke vet hvor du skal – 

så er det det samme hvor du går» 

Når vi vet hvor vi skal – kan vi 

lage en plan for hvordan vi når 

dit -  

 

– det blir da en planprosess. 



District Nordens planprosesser 

 Aktivitetsplanlegging er egentlig en kontinuerlig prosess 

 

 Sittende styre planlegger drift og aktivitet for inneværende og neste år 

 

 Neste guvernør/president tar seg spesielt av plan for neste år  

 

 Planprosessen starter formelt 1. oktober, men påbegynnes gjerne før 

 

 Planen lages med bakgrunn i rammefaktorer 

 

 Rammefaktorene listes,   (- kunnskaper, faste rutiner, ønsker, ideer og behov etc.)  

 

 Økonomi er en viktig rammefaktor; styrer hva man kan få til 

 

 Aktiviteten styrer budsjettet ; IKKE OMVENDT 

 

 Prosessens gang vises på de neste bildene - 
 



District Nordens planprosesser 

Budsjettering  

 

Budsjettarbeidet skal være en kontinuerlig prosess og bør starte umiddelbart etter 1. 

oktober av ”Neste guvernør”, med beregning av «faste kostnader» (guvernørens 

reiser o.l.) og andre kostnader det er mulig å beregne på det tidspunktet. 

 

Den videre utarbeidelsen legges til Motivasjonskonferansen (avholdes normalt i april), 

der det avsettes tid for det neste distriktsstyret til budsjettarbeid (viseguvernørene er 

valgt innen 28. februar, og både distriktskasserer, distriktssekretær og komiteledere 

bør være utpekt innen samme dato). 

 

Både viseguvernørene og komitelederne utarbeider sine aktivitetsplaner (med 

budsjett) slik at disse kan legges frem som grunnlag for budsjettarbeidet på den årlige 

Motivasjonskonferansen. 

 

Det utarbeidede budsjettet legges frem som et «budsjettutkast» på DS-møtet i mai, 

revideres (om nødvendig) på DS-møtet i forbindelse med Konventet, legges frem til 

orientering på Årsmøtet, og vedtas på DS 1. 

 



DISTRICT NORDENS MOTIVASJONSKONFERANSE 
2014 

PLANLEGGING – GRUNNLAG OG SYKLUSER 

1. Jan 
1. Okt 

Valgforberedelse 

Valg foregår 

1. mar April 

Mot.konf. 

Selvstudier 

Juni 

Plangrl. til div/klubb 

Mai 

Guv. plangrlag. 

Aug Sep 

Div.trenkonf 

VGs. plangrlag. 

Planlegging/studier Planl. og opplæring 


