
  

 

Verksamhetsplan för Svensk socialpolitisk förening 2015-2016 

 

I stadgarna för Svensk socialpolitisk förening anges att ”Föreningen utgår från arbetarrörelsens, 
fackföreningsrörelsens, handikapprörelsens och klientrörelsens humanistiska och solidariska 
människosyn och värderingar samt ett kritiskt medborgar- och konsumentperspektiv.” Det är dessa 
värderingar som ska föras ut i de olika aktiviteter föreningen genomför, framförallt studiedagen men 
även via andra seminarier, hemsida, nyhetsbrev mm.  

Målet är att föreningen varje år profilerar sig i någon eller några aktuella socialpolitiska frågor och att 
det ger medialt genomslag. Föreningen ska aktivt arbeta för att få fler medlemmar och samarbeta med 
tidskriften Socialpolitik.  

För verksamhetsåret 2015-2016 är ambitionen att  

Aktiviteter 

• föreningen ska bidra till att fler aktivt deltar i den socialpolitiska debatten  
• genom omvärldsbevakning identifiera angelägna socialpolitiska frågor  
• genomföra seminarier i aktuella socialpolitiska frågor bland annat med teman som har bäring 

på kommande översyn av SoL och LSS 
• genomföra en studiedag våren 2016 på ett aktuellt, framåtsyftande tema 
• dela ut hederspriset 
• aktivt arbeta med medlemsrekrytering 
• aktivt söka samarbete med organisationer och föreningar som ligger i linje med Svensk 

Socialpolitisk förenings syfte 

Kommunikation 

• i linje med stadgarna ge ut nyhetsbrev regelbundet, minst en gång per termin, digitalt till 
medlemmar som har uppgett e-post och i pappersversion till övriga 

• se till att allt större andel av de seminarier och studiedagar som genomförs finns tillgängliga i 
efterhand på nätet, genom SvT Forum samt egen filmning och uppladdning på YouTube 

• långsiktigt göra hemsidan till ett digitalt nav för händelser inom socialpolitiken, med mer än 
5 000 besökare under 2015-2016 

• vara aktiva i sociala medier, effektmålet för Facebook är 500 ”gilla”-markeringar och minst 50 
inlägg samt för Twitter, minst 300 följare och 50 Tweets 

• söka samarbete med tidningen Socialpolitik  

Ekonomi 

Föreningen har en begränsad budget och för att kunna genomföra utåtriktade aktiviteter fordras ideell 
och aktiv medverkan från styrelseledamöterna. Huvudsaklig utgift är den årliga studiedagen och för 
föreningens fortlevnad är det av vikt att det i det olika aktiviteter som genomförs även finns ett 
konsekvent fokus på framtida ekonomi. 


