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Vad är en verksamhetsplan?
Verksamhetsplanen är medlemmarnas verktyg att genom terminsmöten påverka de arbetsområden som
sektionen ska arbeta med och lägga extra tyngd på under verksamhetsåret. Grundtanken med verksamhetsplanen är att ha konkreta mål att arbeta med under året utan att i alltför stor utsträckning detaljstyra
verksamheten.

Ansvar
Det är styrelsens ansvar att arbeta med, följa upp och avrapportera de olika projekten inom verksamhetsplanen. För att uppfylla verksamhetsplanen behöver styrelsen ta hjälp av sektionens utskott och
funktionärer, men det är styrelsen som bär det yttersta ansvaret för arbetet med verksamhetsplanen.

Struktur och format
Verksamhetsplanen består av sex huvudpunkter som vi tycker att styrelsen bör arbeta med under verksamhetsåret 2021.
Alla huvudpunkter har sedan projektmål med tillhörande effektmål. Projektmålen ska ses som en konkret
uppgift som styrelsen kan ta tag i och effektmålen är det som man önskar uppnå genom arbetet med
projektmålet. Varje huvudpunkt har ett par projektmål och ungefär lika många effektmål.
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Styrelsen
Styrelsen tillhandahåller möjligheten att genomföra projekt på sektionen för samtliga medlemmar. Syftet
med projekt och distinktionen mellan arbetsgrupp och projekt är i nuläget oklar och skulle behöva
förtydligas. Dessutom så skulle marknadsföringen av projekt kunna förbättras för att nå ut till alla
medlemmar som har en idé som de vill genomföra, stort som smått.
Projektmål
Utvärdera projekt

Effektmål
Förtydliga syftet med projekt och förenkla
möjligheten för medlemmar att genomföra sina idéer

Digital säkerhet och integritet
Sektionen har mycket digitala resurser och stora mängder personuppgifter att hantera. För att säkerställa
att dessa är säkra och hanteras rätt bör styrelsen utvärdera detta med hjälp av relevanta funktionärer.
Projektmål
Utvärdera sektionens digitala säkerhet
Utvärdera medlemshantering och sekretessavtal på hemsidan

Effektmål
Sektionens digitala resurser är skyddade med
unika och välbevarade lösenord.
Sektionens hantering av personuppgifter förtydligas och blir mer lättillgängligt för funktionärer och medlemmar.
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Funktionärer
Funktionärer är det absolut viktigaste sektionen har, och är en fundamental del av hela vår verksamhet.
Därmed är det viktigt att kontinuerligt utvärdera deras möjligheter att utföra sina uppdrag samtidigt som
de mår bra och uppskattas av sektionen. För många poster fungerar detta väl idag, men några funktionärer som saknar tydliga riktlinjer för hur de väljs/tackas är våra volontärer (exempelvis FARAD-jobbare,
eller Sångarstrids-deltagare). Det har även märkts att på flera tyngre poster upplevs ofta arbetsbelastningen som hög, vilket kan leda till utbrändhet och dåligt mående, och därför bör det undersökas hur
arbetssituationen kan förbättras.
Projektmål

Utvärdera volontärer

Undersöka arbetsbelastningen av funktionärsposter

Effektmål
Säkerställa att val av volontärer sker på ett
rättvist och simpelt sätt samtidigt som tack av
volontärer utvärderas och formaliseras. Detta
görs för att underlätta för funktionärer och göra processerna mindre godtyckliga.
Arbetsbelastningen på funktionärer blir rimliga och dess tack speglar arbete och söktryck
på posten.

Ekonomi
Pengar är medlet som möjliggör sektionens verksamhet. Ekonomin styrs främst av budgeten som röstas
igenom vid hösterminsmötet varje år. Utöver det finns det ett antal fonder styrelsen eller sektionsmötet
kan ta pengar från. Vid tillfällen då stora oregelbundna inköp så som bil- eller medaljinköp behöver göras
är det ofta otillräckliga med medel i fonderna. Det är också i vissa situationer oklart om saker borde
budgeteras eller om det ska tas från fonder. Vi vill därför utvärdera vårt fondsystem och hur vi sparar
pengar. Vi vill också jobba med att se över säkerheten av vår ekonomi för att förebygga förskingring.
Projektmål
Utvärdera fondsystemet och sektionens sparande
Utvärdera bankansvar

Effektmål
Förenkla inköp av nya tillgångar och förtydliga
vad våra fonder är
Säkra sektionens tillgångar från förskingring
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Mailkontakt
Mail skickade med ett @fsektionen.se -alias har en tendens att hamna i mottagarens skräppost. Detta
ställer till med problem för exempelvis sektionens kontakt med företag, då viktig information ibland
inte når fram utan att avsändaren vet om det, vilket gör att sektionen kan gå miste om relationer och
aktiviteter med företag och därmed även inkomster. Det ger även upphov till problem i F-sektionens
interna verksamhet när information inte når fram. Exempelvis i kandidaturprocesser då det ska bokas
intervjutider med mera.
Projektmål
Undersöka åtgärder för att minska antalet
mail från @fsektionen.se -alias som hamnar i
skräppost.

Effektmål
Minska antalet mail från @fsektionen.se -alias
som hamnar i skräppost.

Effektivisering
Vår sektion är stor i flera avseenden vilken innebär att den bitvis blir väldigt tungrodd. Detta har såklart
sina fördelar men det bär även med sig nackdelar. De senaste åren så har det varit ett stort problem att
sektionsmöten tar väldigt lång tid, HT19 tog drygt 20 timmar, vilket vi anser nödvändigt att förändra.
Till exempel kan valprocessen samt vilka poster som väljs på mötet utredas. Dessutom så har vi väldigt
omfattande styrdokument som inte sällan kan upplevas som för restriktiva och byråkratiska. Därför anser
vi det nödvändigt att utvärdera dessa och möjligheten till att tunna ur våra styrdokument till sektionens
fördel.
Projektmål
Utvärdera valsystemet
Utvärdera styrdokumenten

Effektmål
Minska längden på sektionsmötena samtidigt
som man bibehåller en demokratisk process
F-sektionens styrdokument blir lättförståeliga, sammanhängande och ej onödigt restriktiva/omfattande.

