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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 2022.
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 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 medlemshantering och sekretessavtal på hemsidan

Effektmål
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. Det har 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
Undersöka arbetsbelastningen av funktionärsposter

Effektmål
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.
Projektmål
Utvärdera fondsystemet och sektionens sparande

Effektmål
Förenkla inköp av nya tillgångar och förtydliga
vad våra fonder är
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Effektivisering av demokratiska processer
I dagsläget har sektionsmedlemmarna ett mycket stort och direkt inflytande över -sektionen i förhållande till föreningens storlek. Detta är i grunden positivt men har under senare år haft den negativa
konsekvensen att sektionsmötena blir väldigt långa, vilket avskräcker en del medlemmar från att delta
i utövandet av sitt demokratiska mandat. För att motverka detta kan styrelsen se över hur andra föreningar, som t.ex. Unga Forskare, använder sig av påverkanstorg i samband med sina årsmöten för att
effektivisera diskussioner kring propositioner och motioner och hur vi som sektion kan anpassa det till
vår verksamhet.
En annan aspekt som kan undersökas är valsystemet då valen brukar ta upp längst tid på höstterminsmöten. I samband med den utvärderingen bör man även se över arbetsbelastningen i samband med
intevjuprocessen för styrelsevalda poster och volontärer då det för poster med traditionellt högt sökantal
brukar innebära en tung arbetsbörda, ofta innan en funktionärs mandatperiod ens startat.
Projektmål
Utvärdera interaktion mellan styrelsen, medlemmar, och motioner inför sektionsmöten
Utvärdera valsystemet
Undersöka arbetsbelastningen för de som arbetar med val utanför sektionsmöte.

Effektmål
Etablera ett forum där motioner och propositioner diskuteras och där ändringsyrkande ska
läggas inför ett sektionsmöte för att korta ner
tiden detta tar på sektionsmöten
Minska längden på sektionsmöten samtidigt
som en demokratisk process bibehålls
Arbetsbelastningen för de som t.ex. håller i nomineringsmöten blir rimligare, samtidigt som
en demokratisk process bibehålls

Statistik
Sektionen har i dagsläget ingen befintlig statistik. Det gör att det är svårt att se långvariga trender och
eventuella korrelationer. Att föra statistik ökar möjligheten att upptäcka problem och att åtgärda dem.
Projektmål
Implementera statistik över sektionens funktionärer
Implementera statistik över sektionsmöten

Effektmål
Möjliggöra identifikation av problematiska
trender inom sektionen, samt underlätta att
hitta underliggande orsaker och åtgärda dessa.
Underlätta förbättringen av sektionsmöten.

