Verksamhetsplan 2018
Grundläggande saker
Detta är grundläggande saker för att distriktet ska fungera.

Föreningsstöd
●

Ge stöd till föreningarna i form av direktstöd, nystartsbidrag och projektbidrag

Administrativt
●

Under 2018 söka landstingsbidrag och redovisa 2017 års stöd

●

Sköta distriktets ekonomi och revision

●

Följa distriktets policyer

●

Ha styrelsemöten och vid behov arbetsmöten

●

Ta fram underlag till och arrangera årsmöte

●

Tömma postboxen reguljärt

●

Undersöka hur GDPR påverkar distriktets arbete

Kommunikation
●
●

Hålla hemsidan uppdaterad
Hålla kontakt med medlemsföreningarna via t.ex. medlemsbrev

Lokalen
●

Sköta lokalaccess

●

Underhålla lokalen så den är välkomnande och funktionell

●

I samarbete med lokalföreningarna se till att städningen sköts och arrangera städdagar

Trevliga saker
Detta är saker som vore trevliga men som inte är kritiska för distriktets funktion.

Föreningsstöd
●

Hjälpa föreningarna med kunskap om föreningsarbete, organisation och demokrati

●

Uppmuntra fler föreningar att söka projektbidrag

Administrativt
●

Vid behov revidera, avskaffa eller ta fram nya policyer

●

Ta fram underlag till årsmötet 2019 om eventuellt revisorsbyte

●

Ta fram metoder för att underlätta medlemsrapporteringen för framtida styrelser

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
●

Förbättra informationen på hemsidan och eventuellt vidareutveckla den

●

Löpande lägga upp protokoll och information om aktuell verksamhet på hemsidan

●

Skicka ut medlemsbrev

●

Hålla facebook och meetup uppdaterad

●

Uppmuntra föreningarna att använda vår Meetup

●

Besöka minst en förening som ej har regelbunden verksamhet i lokalen

●

Hålla god kontakt med medlemsföreningarna

Ideellt engagemang
●

Verka för god sammanhållning och tillgänglighet inom styrelsen

●

Göra något kul inom styrelsen

●

Främja att fler engagerar sig i distriktet

●

Verka för att öka andelen ungdomar i kommande styrelser

Lokalen
●

Uppmuntra fler föreningar att utnyttja lokalen och rekrytera fler lokalföreningar

●

Arrangera 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

