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Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen
Sara Karlsson

Ordförande

Caroline Boström

Kassör

Martin Arnér

Vice kassör

Iggy Drougge

Ledamot (fram till 2016-10-20)

Sebastian Normark

Ledamot

Adam Chodorowski

Ledamot

Långsiktig verksamhetsplan 2016 - 2018
Bli fler föreningar och medlemmar
UFS hade 19 föreningar vid slutet av 2016, jämfört med 15 föreningar vid slutet av 2015. Antalet
medlemmar under 2016 vet vi inte än, men vi hade 7250 medlemmar 2015.

Marknadsföring och extern påverkan
Ta fram info och material
Vi har designat en affisch och uppdaterat foldern men ännu inte tryckt dessa. Vi har tagit fram ett
förslag på visitkort för våra föreningar och skickat ut information om detta i medlemsbrevet, men
ingen förening har nappat.
Vi har inte ta
git fram ett tydligare informationskit om hur man blir medlem.

Göra reklam
Vi har inte satt upp affischer eller deltagit på externa föreningsevent.

Medlemskommunikation
Hemsidan
Vi har arbetat på att förbättra hemsidans innehåll. Vi har uppdaterat hemsidan löpande med
aktuellt verksamhet och styrelsens arbete. Protokoll har laddats upp relativt snabbt efter varje
möte. Vi har också tagit fram protokollhanteringsinstruktioner för att förenkla protokollhanteringen.

Sociala medier
Vi har gjort 9 uppdateringar på Facebook. Vi har inte gjort några uppdateringar på Instagram då
ingen i styrelsen använder Instagram, och vi kunde inte hitta något aktiv medlem som ville göra
detta.
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Utskick
Vi hade 55 prenumeranter på utskicket vid utgången av 2016. Vi har gjort 7 utskick varav 5
nyhetsbrev, ett utskick om rapportering och en årsmöteskallelse.

Pengar till föreningarna
medlem.ufs.se
Vi har arbetat en del på medlemssystemet med det är ännu inte färdigt nog för att använda.

Projektbidrag
Tre föreningar sökte och beviljades projektbidrag under året: Ett gott skratt förlänger livet,
Astronomisk Ungdom och Analogfotograferna Stockholm.

Verksamhet i lokalen
Löpande verksamhet
För närvarande har fyra föreningar löpande verksamhet i lokalen (måndag till torsdag).

Utnyttja lokalen mer
Det är löpande verksamhet i lokalen 4 dagar i veckan (måndag till torsdag) och ofta är det också
verksamhet på helger. Dock har vi inte lyckats få fler lokalföreningar än föregående år.
Vi har hållit ett möte med alla lokalföreningar tillsammans och diskuterat hur lokalen kan förbättras
för verksamhet. Vi bestämde att bygga en draperivägg mellan filmrummet och mötesrummet, men
detta har inte slutförts än. Det har hängts upp tavlor för att dekorera lokalen. Vi uppmanade
lokalföreningarna att införa lokalvärdar, vilket de var positivt inställda till, men vi har inte följt upp
hur det har gått.
Det har funnits information om Lokalföreningen Polhem på hemsidan, men i övrigt har den mest
legat vilande.
Vi har inte arbetat särskilt mycket med att få alla som deltar i verksamhet i lokalen att känna att de
är med i UFS, förutom att sätta upp en anslagstavla och information på denna. Vi har inte skrivit
eller publicerat tydligare information om resurser i lokalen eller hur man bokar in verksamhet.
Vi har inte tagit fram eget material för introverksamhet men uppmuntrat lokalföreningarna till att
hålla sådan. Flera föreningar har haft kurser och workshops i lokalen om bildframkallning,
elektronik, emacs etc.
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Verksamhetsplan 2016
●

Ge stöd till föreningarna i form av direktstöd och projektbidrag
Vi har delat ut det direktstöd och projektbidrag som det fanns budget för. Tre föreningar
sökte och beviljades projektbidrag.

●

Arrangera en kick-off för den nya styrelsen
Ingen kick-off arrangeras på grund av bristande intresse.

●

Verka för god sammanhållning och tillgänglighet inom styrelsen
Vi har haft möten om hur vi vill jobba inom styrelsen och diskuterat om något kan förbättras.

●

Följa våra policyer och vid behov revidera, avskaffa eller ta fram nya
Vi har tagit fram en policy för utbetalningar till föreningar och reviderat vår policy för
projektbidrag. Vi har följt distriktets policyer.

●

Under 2016 söka landstingsbidrag och redovisa 2015 års stöd
Vi har redovisat 2015 års stöd och sökt 2017 års stöd.

●

Besöka två föreningars verksamhet och alla verksamheter i lokalen
Vi har besökt Svenska Lingolympiadföreningen när dom hade final i vår lokal. Vi har besökt
Kungsholmens Kameraklubb och Ix flera gånger på deras löpande verksamhet i lokalen.

●

Skicka med en uppföljning av verksamhetsplanen till årsmötet 2017
✯You are here.

●

Köket skall bli klart
Vi har satt upp ett duschdraperi, målat väggarna, lagat elementet och anlitat en elektriker
som installerade elen. Det finns dock en del kvar att göra.

Motioner
●

Stadgeändringar
Vi har uppdaterat stadgarna, alla ställen.

●

Nystartsbidrag
Vi har lagt upp information om nystartsbidraget på hemsidan och i medlemsbrev. Inga
nystartsbidrag har dock sökts.

●

UFS samarbetsorganisationer
Vi har meddelat Stockholms Ungdom via flera av deras kontaktpersoner och Facebook att
vi har gått ur deras organisation.

●

Vision
Vi har lagt upp visionen på hemsidan.

Övrigt
●

Vi har sagt upp den anställda, som arbetade fram till juni 2016.
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Ekonomisk berättelse 2016
Balansrapport
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Resultatrapport
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Budgetuppföljning
Budgetpost

Budget (tkr)

Resultat (tkr)

% av budget

Intäkter
Landstinget

359

359,1

100%

Summa intäkter

359

359,1

100%

160

158,4

99%

6

6,5

108%

24

26,1

109%

Förbrukning lokalen

7

3,5

50%

Utrustning/programvara

5

4,1

82%

Revision

25

31,3

125%

Anställning

85

104

122%

Styrelsearbete

15

8,8

59%

Valberedning och verksamhetsrevisor

2

0

0%

Årsmöte

2

0,7

35%

Hemsidor

6

5,6

93%

11

11,2

102%

2,5

2,5

100%

2

1,1

55%

Projektstöd

50

43,1

86%

Direktstöd

35

35

100%

9

0

0%

Medlemsavgifter

0,5

0,7

140%

Summa utgifter

447

442,6

99%

−88

−83,5

95%

Utgifter
Lokal
Hyra
Bredband och telefoni
Lokalutveckling

Administration

Försäkringar
Postbox
Bankkostnader

Föreningsstöd

Nystartsbidrag

Övrigt

Budgetbalans

Revision kostade mer då det är svårt att veta vad det kommer kosta. Anställning kostade mer än
väntat. Förbrukningsvaror kostade mindre än budgeterat då det är svårt att veta vad det kommer
kosta.

Sida 9 av 19

Revisorns rapport 2016
Vi har i skrivande stund inte fått revisorns rapport.
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Nya föreningar 2016
Sedan förra årsmötet har styrelsen inte antagit några nya föreningar.

Motioner
Motion 1 - Motion rörande webbdomän
Motionär: Mikael Ingemyr & Jan Smith
Den organisation som tidigare hette Förbundet Unga Forskare, FUF, beslutade under sin senaste
Riksstämma att byta namn till Unga Forskare, UF. Unga Forskare använder idag webbdomänen

ungaforskare.se som domän för sin hemsida, men skulle i framtiden vilja nyttja domänen u
 f.se för
detta ändamål.

Med bakgrund av våra två organisationers gemensamma historia och syfte ser vi med tillförsikt på
möjligheterna till gott samarbete framledes, och ett gott utbyte, exempelvis kring ämnet för denna
motion. Från Unga Forskares sida uppmuntrar vi exempelvis gärna våra Stockholms-baserade
medlemsföreningar att ansluta sig också till UFS, då det gynnar både UFS och föreningarna i
fråga.
Därför föreslås årsmötet besluta
att

uppdra UFS styrelse att samtala med Unga Forskare kring överlåtelse av domänen uf.se

och termerna kring det, samt ge styrelsen mandat att genomföra dito om den så önskar.

Med vänliga hälsningar,
Mikael Ingemyr

Jan Smith

Förbundsordförande

f.d. styrelseledamot 1992-1994

Unga Forskare

Unga Forskare Stockholm

(samt stolt medlem i UFS)

(samt inköpare av uf.se år 1992)
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Motion 2 - Krav för bidragsutbetalning
Motionär: Roos
Jag föreslår att vi kompletterar kravet om att ha föreningskonton för att kunna betala ut bidrag till
föreningarna med ett alternativt förfarande genom att anpassa oss till hur till exempel Kungliga
vetenskapsakademin och Vitterhetsakademien genomför sina bidragsutbetalningar.
Motiv:
Kunskapen hos bankerna om hur föreningskonton fungerar har blivit så dålig att det är alltifrån
mycket drygt och tidskrävande till stört omöjligt att skaffa dem eller byta kontotecknare. Det går
heller inte att lära föreningarna hur man går till väga längre eftersom olika personer på samma
bankkontor kan ge helt olika besked om vilka papper som faktiskt behövs.
Våra bidrag är till för att underlätta föreningarnas verksamhet, inte att skapa en tung administration
som mycket större bidragsgivare än vi inte tycker är nödvändig.
Alternativt förfarande:
Föreningens firmatecknare eller styrelse ska kunna skriftligen rekvirera föreningars direkt- och
projektbidrag till annat konto än ett föreningskonto i föreningen namn.
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Verksamhetsplan
Långsiktig verksamhetsplan 2016-2018
Vi vill inspirera ungdomar att vara nyfikna på livet och vetenskapen samt att
fostra kritiskt tänkande hos dessa.
Vi vill ge den vetenskapliga metoden större plats i Stockholms fritidsliv och i de
politiska beslut som påverkar ungdomar och dess fritid.
-

UFS vision

Bli fler föreningar och medlemmar
Mål:
●

40 föreningar vid 2018 års utgång

●

10 nya föreningar per år

●

1 500 medlemmar mellan 6-25 vid 2018 års utgång

●

Öka ca 300 medlemmar per år

Öka andelen unga engagerade
Mål:
●

Majoritet under 26 år i styrelsen 2018

Öka andelen kvinnor
Idag är 36% av distriktets medlemmar kvinnor (2014 års siffror). Vi vill arbeta för en jämnare
könsfördelning.

Mål:
●

40% kvinnor år 2018

Förslag på verksamhet:
●

Uppmuntra till separatistiska träffar

●

Uppsöka, inspirera och engagera kvinnliga eldsjälar

●

Bygga en positiv image av kvinnliga UFSare

Marknadsföring och extern påverkan
Ta fram info och material
Mål:
●

Tydligare infokit om hur man blir medlem

●

Ha en samling med PR-material som kan sättas upp/delas ut (ska även finnas i lokalen för
folk som besöker den)

●

Visitkort med reklam för verksamhet i distriktet
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Göra reklam
Denna reklamsatsning görs med fördel i samarbete med våra medlemsföreningar.

Mål:
●

Gör reklam på fler ställen

●

Ha verksamhet på andra ställen än i lokalen i PR-syfte

●

Rikta reklam mot yngre

●

Synas på andras arrangemang

2016:
●

Sätt upp 50 affischer

●

Delta på 1 föreningsevent

●

Delta/arrangera 1 verksamhet ute

2017:
●

Sätt upp 50 affischer

●

Delta på 1 "mässa"

●

Delta på 3 föreningsevent

●

Delta/arrangera 5 verksamhet ute

2018:
●

Sätt upp 50 affischer

●

Delta på 1 "mässa"

●

Delta på 3 föreningsevent

●

Delta/arrangera 5 verksamhet ute

Påverka Stockholms Ungdom
Mål:
2017:
●

Ta fram en konkret agenda för vårt påverkansarbete gentemot Stockholms ungdom

●

Påverka Stockholms ungdom genom att skriva en motion till deras årsmöte

Medlemskommunikation
Hemsidan
Vi vill uppnå mer transparens i styrelsens arbete och etablera hemsidan som en tillförlitlig källa för
information.

Mål:
●

Information om all aktuell verksamhet

●

Löpande informera om styrelsens arbete

●

Protokoll laddas upp snabbt efter varje möte

Sociala medier
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Mål:
●

12 uppdateringar per år på Facebook

●

25 uppdateringar per år på Instagram

Utskick
Mer löpande information till föreningarna och göra reklam för föreningarnas aktiviteter i
nyhetsbrevet.

Mål:
●

6 stycken utskick per år

2016:
●

30 nya prenumeranter

2018:
●

100 prenumeranter totalt

Pengar till föreningarna
medlem.ufs.se
Det ska vara smidigt och enkelt att rapportera medlemmar och verksamhet.
Det är viktigt att rapporteringen är enkel och tillgänglig så att vi inte tappar medlemmar på grund av
krångliga rutiner. Samt att det underlättar nyrekrytering när vi kan berätta hur enkelt det är.

Mål:
2016:
●

Rapport och granskning skall fungera bra

2017:
●

Förbättra/fixa saker

2018:
●

Lansera en ny rolig och användbar funktion (tillexempel möjlighet att söka
projektbidrag i systemet)

Projektbidrag
Information om projektbidrag ska ut i samtliga informationskanaler, så som affischer,
medlemsutskick, nyhetsbrev och sociala medier. Projektbidragsansökningar till
ungdomsverksamhet ska prioriteras, något som också ska framgå i informationskanalerna.
Projektbidragsformen uppmuntrar föreningar att interagera med distriktet, vilket uppmuntrar vidare
engagemang, så som förtroendeuppdrag, rekryteringsarbete och så vidare

Mål:
●

Öka antalet olika föreningar som söker projektbidrag

2016:
●

2017:

6 st
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●

10 st

2018:
●

14 st

Studiecirklar
Studiecirklar är ett sätt för våra föreningar att fortbilda sig och lära sig mer om sitt
verksamhetsområde och om föreningskunskap, vilket i sin tur möjliggör att fler startar föreningar.
Att driva studiecirklar kommer, utöver att öka ämnes- och föreningskunskapen hos våra
medlemmar, generera lite pengar till våra föreningar.

Mål:
2016:
●

Gå med i ett studieförbund

●

Informera om studiecirklar

2017:
●

Engagera 3 föreningar

2018:
●

Engagera 5 föreningar

●

Utöka material och information

Verksamhet i lokalen
Löpande verksamhet
Mål:
●

Öka antalet föreningar med löpande verksamhet i lokalen

2016:
●

6 stycken

2017:
●

8 stycken

2018:
●

10 stycken

Utnyttja lokalen mer
Distriktet har en enorm resurs i form av en centralt belägen lokal, denna måste utnyttjas.

Mål:
●

Ha verksamhet i lokalen varje dag

●

Ha personer i lokalen som visar maskiner etc. på särskilda dagar eller på kurser

●

Förbättra lokalen för verksamhet (i samråd med lokalföreningarna)

2016:
●

Få alla som deltar i verksamhet i lokalen att känna till att de är med i UFS

●

Skriv och publicera tydligare info om resurser i lokalen i detalj
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●

Skriv och publicera tydligare info om hur man bokar in verksamhet i lokalen.

●

Underlätta för lösa intresserade att delta och ha verksamhet (genom lokalföreningen
Polhem)

●

Ha två möten med lokalföreningarna. Alla tillsammans.

●

Dekorera lokalen mer peppigt och inspirerande

Inför lokalvärdar
●

En per regelbunden verksamhet/tillfälle enligt tider på hemsidan

●

Föreningarna bestämmer själva hur de utser dessa (t ex inför varje gång, alltid
samma)

Börja med introverksamhet:
●

Ta fram material med förslag på lämplig introverksamhet i samråd med
lokalföreningarna

●

Varje lokalförening ska ha introverksamhet/drop in typ 2-3 gånger per år

●

Ta fram egna kursupplägg som medlemmar kan genomföra i vår regi

Verksamhetsplan 2017
Föreningsstöd
●

Hjälpa föreningar med kunskap om föreningsarbete, organisation och demokrati

●

Fortsätta ge stöd till föreningarna i form av direktstöd, nystartsbidrag och projektbidrag

●

Besöka två föreningars verksamhet och alla verksamheter i lokalen

Lokalen
●

Underhålla lokalen så den är välkomnande och funktionell

Administrativt
●

Följa distriktets policyer och vid behov revidera, avskaffa eller ta fram nya

●

Skicka med en uppföljning av verksamhetsplanen till årsmötet 2018

●

Under 2017 söka landstingsbidrag och redovisa 2016 års stöd

●

Ta fram underlag till årsmötet 2018 om eventuellt revisorsbyte

Styrelsen
●

Välkomna den nya styrelsen genom att arrangera en kickoff för denna

●

Verka för god sammanhållning och tillgänglighet inom styrelsen

Alternativ verksamhetsplan 2017
Föreningsstöd
●

Hjälpa föreningarna med kunskap om föreningsarbete, organisation och demokrati

●

Fortsätta ge stöd till föreningarna i form av direktstöd, nystartsbidrag och projektbidrag

●

Uppmuntra fler föreningar att söka projektbidrag
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Rekrytering
●

Rekrytera fler föreningar

●

Ta fram infokit om hur man blir medlem

●

Ta fram och sätta upp PR-material riktat mot ungdomar

●

Ha verksamhet/synas på andra ställen än i lokalen i PR-syfte

Kommunikation
●

Hålla hemsidan uppdaterad och vidareutveckla den

●

Löpande lägga upp protokoll och information om aktuell verksamhet på hemsidan

●

Skicka ut medlemsbrev

●

Hålla facebooksidan uppdaterad

●

Besöka minst en förening som ej har regelbunden verksamhet i lokalen

●

Hålla god kontakt med lokalföreningarna

●

Lägga upp saker i och uppmuntra föreningarna att använda vår Meetup

Ideellt engagemang
●

Välkomna den nya styrelsen med en kickoff för denna

●

Verka för god sammanhållning och tillgänglighet inom styrelsen

●

Främja att fler engagerar sig i distriktet

●

Verka för att öka andelen ungdomar i kommande styrelser

Administrativt
●

Följa distriktets policyer och vid behov revidera, avskaffa eller ta fram nya

●

Under 2017 söka landstingsbidrag och redovisa 2016 års stöd

●

Sköta distriktets ekonomi och revision

●

Ha styrelsemöten och arbetsmöten

●

Underlätta medlemsrapporteringen

●

Ta fram underlag till årsmötet 2018 om eventuellt revisorsbyte

●

Skicka med en uppföljning av verksamhetsplanen till årsmötet 2018

Lokalen
●

Uppmuntra fler föreningar att utnyttja lokalen och rekrytera fler lokalföreningar

●

Underhålla lokalen så den är välkomnande och funktionell

●

Arrangera minst ett lokalföreningsmöte för alla lokalföreningarna

●

Uppmuntra lokalföreningarna att ha introverksamhet och öppet hus

●

Uppmuntra lokalföreningarna att ha lokalvärdar

●

Ta fram välkomstmaterial att ha i lokalen
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Budget 2017
Budgetpost

Summa (tkr)

Intäkter
Landstinget

400

Totalt

400

Utgifter
Lokal
Hyra

160

Bredband

6.5

Lokalutveckling
Förbrukning lokalen
Utrustning/programvara

15
5
10

Administration
Revision
Ekonomistöd

30
3.5

Styrelsearbete

9

Valberedning och
verksamhetsrevisor

2

Årsmöte

2

Hemsidor

6

Försäkringar
Postbox
Bankkostnader

12
2,5
2

Föreningsstöd
Projektstöd

50

Direktstöd

50

Nystartsbidag

3

Övrigt
Medlemsavgifter

2,5

Totalt

371

Budgetbalans

29
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Valberedningens förslag
Styrelse
Ordförande
På mötet

Ledamöter
På mötet

Revisorer
Ekonomisk revisor
PwC

Ideell revisor
På mötet

Valberedning
På mötet

