Föö rslag verksamhetsplan 2017-2019
KFUM Göö tebörg ska ge unga plats, röö st öch framtidströ
Bakgrund
KFUM söm örganisatiön har en helhetssyn paå maö nniskan. KFUM arbetar föö r sölidaritet,
demökrati, maö nniskörs lika vaö rde öch ansvarstagande i samhaö llet genöm ölika
aktiviteter söm stimulerar framföö r allt unga maö nniskör. Syftet med dessa verksamheter
aö r att skapa sjaö lvkaö nsla öch öberöende baserat paå öö msesidighet öch samspel.
KFUM Göö tebörg engagerar ungdömar i söciala, kulturella öch idröttsinriktade
verksamheter. Vi arbetar föö r att:
● ge unga PLATS föö r aö nnu starkare föö reningsgemenskap i Göö tebörg
● ge unga en RÖÖ ST föö r ungdömsinflytande i samhaö llet
● skapa FRAMTIDSTRÖ föö r ungas engagemang, örganisatiön öch ideé er
Föö r att naö rma öss vaå r visiön arbetar vi med ungdömsinflytande utifraå n ett
raö ttighetsbaserat öch nörmkritiskt synsaö tt. Det innebaö r att vi laå ter unga vara delaktiga
öch ha inflytande öö verallt i föö reningen öch vi synliggöö r öch ifraå gasaö tter de nörmer söm
paå verkar ungas möö jligheter att leva söm hen öö nskar. Vi göö r det bland annat genöm att
skapa möö tesplatser daö r alla unga i Göö tebörg aö r vaö lkömna; föö r unga söm aö r nya i
Göö tebörg, söm har funktiönsnedsaö ttningar, söm inte har naå gön sysselsaö ttning, söm vill
laö ra sig mera öm maö nskliga raö ttigheter öch diskriminering, söm vill idrötta utan krav paå
elitsatsning öch mycket mera.
KFUM Göö tebörg naå r maå nga fler ungdömar aö n de söm aö r medlemmar, framföö rallt i vaå ra
söciala aktiviteter. Det aö r bra men det betyder samtidigt att en stör del av de unga söm
deltar i vaå ra aktiviteter inte har inflytande i föö reningen. Vi vill kunna ta tillvara det
engagemang öch den samlade kömpetens söm finns öch laå ta fler unga fraå n vaå ra
verksamheter vaö xa öch faå paå verka.
KFUM Göö tebörg aö r dessutöm en stör föö rening med maå nga ölika verksamheter öch
inriktningar, vilket innebaö r att det kan vara svaå rt att faå syn paå föö reningen söm helhet
öch de verksamheter man inte sjaö lv aö r invölverad i. Söm medlem öch deltagare ska det
vara laö tt att veta vart man ska vaö nda sig föö r att paå verka en viss fraå ga. Vi vill att fler ska
kaö nna sig delaktiga i beslutsfattande, samt faå möö jlighet att göö ra sin röö st höö rd.
Vi ser öcksaå att det saknas tydliga strukturer föö r en röbust örganisatiön.

Under de kömmande tre aå ren kömmer KFUM Göö tebörg att förtsaö tta arbeta
paå föö ljande ömraå den:
ÄNNU STARKARE FÖRENINGSGEMENSKAP I GÖTEBORG
PLATS
Förtsatt arbete föö r att hitta ett hus daö r flera verksamheter kan samverka. Behöv nu öch
laå ngsiktigt (bla Repris, Actiönhall, köntör,spört, fritidsgaå rd, andra föö reningar, musik)

FÖÖ RENINGENS DELAR NAÖ RMARE VARANDRA
Tydligare kömmunikatiönsvaö gar öch baö ttre infrastruktur
Budgetsamarbete, exempelvis budgetkönferens innan aå rsmöö te
FÖÖ RBAÖ TTRA SYNLIGHETEN INTERNT
Vad göö r vi i KFUM Göö tebörg?
- maå let aö r att alla verksamheter ska kaö nna till varandra
- medlemmar ska kaö nna till att det finns fler verksamheter i KFUM aö n den
medlemmen aö r engagerad i.

EKONOMISK OCH ORGANISATORISK LÅNGSIKTIGHET
PLATS
Med laå ngsiktighet baå de lökalmaö ssigt öch ekönömiskt. Vi vill utreda vad föö reningen har
föö r ölika behöv.
STARK ÖCH STABIL STÖÖ DFUNKTIÖN
Föö r ungas engagemang, örganisatiön, haö lsa öch ideé er
EN BRA ARBETSPLATS

VI SKA FINNAS PÅ KARTAN
UNGDÖMSINFLYTANDE I SAMHAÖ LLET
TYDLIG RÖLL I GÖÖ TEBÖRG
KUNSKAPSUTBYTEN NATIÖNELLT ÖCH INTERNATIÖNELLT

VÄLKOMNA MERA OCH ENGAGERA FLERA
MAÅ NGFALD PAÅ ALLA NIVAÅ ER
ENKLA TYDLIGA KÖNTAKTYTÖR
MENTÖRSKAP I HUVUDSTYRELSEN
UTBILDNINGAR
Stöö tta öch staö rka vaå ra ledare öch medlemmar genöm exempelvis utbildningar
FLER DELTAGARE BLIR MEDLEMMAR
STAÖ RKT MEDLEMSINFLYTANDE
Arbeta med medlems- öch/eller deltagarutskött i huvudstyrelsen
Arbeta föö r en sektiönsstruktur föö r medlemmar i alla föö reningens verksamhetsömraå den

