Verksamhetsplan Svensk socialpolitisk förening 2009
Föreningen:
Föreningen Svensk socialpolitisk förening ska styras av de värderingar som finns redovisade i
stadgan. Dessa värderingar ska föras ut genom de aktiviteter föreningen genomför, framförallt
studiedagen men även genom andra seminarier, hemsidan, nyhetsbrev mm.
Föreningen ska under det närmaste verksamhetsåret aktivt arbeta för att få fler medlemmar.
Målet är också att föreningen ska profilera sig i någon socialpolitisk fråga som ger medialt
genomslag. Föreningen ska aktivt söka närmare samarbete med tidskriften Socialpolitik.
Kommunikation
Föreningen ska bli en röst i samhällsdebatten rörande socialpolitiska frågor, Föreningen ska
aktivt söka samarbete med andra föreningar som delar våra värderingar.
Hemsidan ska under året göras om i grunden. En helt ny, användarvänlig plattform ska göras.
Den ska kunna skötas av enskilda styrelseledamöter, dock med en webbansvarig. Sidan ska
vara ett forum såväl för styrelsen, som för medlemmar och andra. Genom inloggning ska
medlemmar kunna delta i olika diskussionsforum. Styrelsens arbete ska i allt större
utsträckning skötas digitalt genom hemsidan. Långsiktigt ska sidan kunna användas för att
lyssna på hela seminarier i film- och ljudformat som föreningen anordnar.
Aktiviteter
Föreningen ska under verksamhetsåret (april 2009- april 2010) genomföra följande:
- Studiedag under våren i en för föreningen central fråga som ger medialt genomslag
- Ett mindre, publikt, seminarium i samarbete med tex ABF Stockholm under hösten
- Hemsidan ska starta senast under tidig höst 2009
- En medlemsvärvningskampanj görs under senare halvan av verksamhetsåret då
framförallt föreningens digitala aktiviteter ska presenteras. Ett intressant
medlemserbjudande-paket ska presenteras.
- E-post-adresser till alla medlemmar som har, ska skaffas fram
- Något diskussionsämne med allmänintresse ska initieras på hemsidan
- Föreningen ska, i enlighet med stadgan, ge ut ett nyhetsblad regelbundet. Detta
nyhetsblad ska from hösten 2009 vara ett html-baserat digitalt nyhetsbrev
- Ge ut någon mindre rapport /skrivelse i ett aktuellt ämne
- Pristagare för förtjänstfulla insatser för svensk socialpolitik skall utses
Ekonomi
Föreningen har en hyfsad ekonomisk situation. Ambition att studiedagen ska genomföras utan
att tära väsentligt på kapitalet. Det finns en viss buffert för att kunna satsa lite resurser på
verksamhet och hemsidesutveckling mm. Merparten av hemsidesutvecklingen sker dock
ideellt. Föreningen ska se till att skära bort onödiga utgifter, som boxadress mm. Ekonomiskt
stöd ska sökas från CSA för utåtriktade aktiviteter och för att ge förutsättningar för utveckling
av föreningen
Administration
Föreningen ska bli allt mer digitalt administrerad. Det innebär att styrelsens arbete sköts
genom hemsidans slutna forum för styrelsen. Föreningens adress och administration
(medlemsregister mm) finns under året placerad hos Akademikerförbundet SSR för att
föreningen ska vara så resurs- och tidseffektiv som möjligt.

