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gällande verksamhetsåret 2019 

Bakgrund 

Styrelsens förhoppning är att tillsammans med våra medlemmar och icke-
medlemmar väcka barnens intresse för kultur och natur. Föreningen vill även vara 
en mötesplats för likasinnade, vuxna som barn. Vi hoppas att programmet lockar 
till upptäckarlust, barnskratt och tid för familjen. 

Syfte 

Att ordna natur- och kulturutflykter till smultronställen i Borlänge kommun för 
barnfamiljer. 

Mål 

 Att de som kommer till utflykterna känner sig välkomna och att de får en 
positiv upplevelse  

 Att arbeta för att locka fem helt nya medlemmar samt att befintliga 
medlemmar ansluter sig till lokalavdelningen. 

 Att anordna minst 9 stycken natur- och kulturutflykter.  

 Att arbeta för att rekrytera minst två personer som är intresserade av att 
vara aktivitetsansvariga, sitta i styrelsen eller på annat sätt engagera sig i 
lokalavdelningen. 

Målen uppnås genom att vi har väl 
planerade aktiviteter och att vi har ett at   
traktivt pris för medlemmar. 



 

 

 2 (3) 
 

Tydliggör ambitionsnivån 

Vi behöver tänka på att inte ta på oss för 
mycket arbete, det ska vara kul att 
engagera sig/vara vald i styrelsen i vår 
lokalavdelning. Vi gör alla så gott vi kan 
utifrån vår tid. 

Utbildning 

STF ordnar flera olika kurser för lokalavdelningen.  
Nyvaldakursen. En utbildning på 2 dagar i Hallsberg för de som är nyvalda i 
styrelsen. 
L1-värd utbildning. Studiefrämjandet lokalt kan erbjuda denna kurs för 
lokalavdelningen. 
Mirandautbildningar. 2 tillfällen på STFs huvudkontor. 

Tid- och aktivitetsplan 

Finns som bilaga 

Budget 2019 

Bank och kassasaldo 
(Inräknat i bank och kassasaldo, 
Intäkter från 2016 års verksamhet) 
(Inräknat i bank och kassasaldo, 2017 
år intäkter från nya medlemmar) 

+ 17 000 kr 
 
(+ 1 200 kr) 
 
(5 600 kr) 

Beräknade inkomster i samband med 
årets aktiviteter 

+ ?? kr 

Beräknade utgifter i samband med 
årets aktiviteter 

- ?? kr 

Total så kommer vi att få ett överskott i 
kassan. 
 

+ ?? kr 
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Aktiviteter för att locka fler att engagera sig aktivt  

I januari ordnades ett inspirationsfika för att locka fler aktiva till styrelsen. 2 valde 
att bli engagerade i föreningen.  

Valberedningen  

Valberedningen arbetar under november till februari för att fylla vakanser i 
styrelsen.  

Arbetsinsats vid aktiviteterna 

Olika aktiviteter kräver olika insatser. En person är 
ansvarig för en aktivitet och totalt två-tre personer 
ordnar aktiviteten. Övriga kan gå på aktiviteten 
tillsammans med sin familj utan att behöva lägga 
ner så mycket arrangörs tid. Detta för att även 
styrelsen tillsammans med den egna familjen ska 
kunna ta del av vårt aktiviteter.  


