Fi Göteborg Verksamhetsplan 2019
Organisation

2019 kommer fokus ligga på att finna en sammankallande till den nya aktiva- gruppen samt
att starta upp och stötta gruppen med målet att det ska bli en självgående grupp där alla aktiva
inom Fi- Göteborg ingår såväl styrelsen som politiker.
Styrelsen ska sträva efter en god intern och extern kommunikation men en jämn fördelning
av arbetsuppgifter samt att vara behjälplig och stötta EU- valsamordnare samt kandidater
under EU- valrörelsen.
Styrelsen får även till uppgift att undersöka behovet av att anställa en eller flera personer på
deltid, utrymme för ca en 25% anställning finns i budgetpropositionen för 2019. Samt
undersöka behovet av en ny alternativt uppdaterad hemsida.
Delmål för 2019:
•
•
•
•
•
•
•

Att skapa en stark styrelse med tydliga mandat och jämnt fördelade arbetsuppgifter
Att utse sammankallande samt starta upp och stötta aktiva- gruppen
Arbeta med en löpande bokföring och låta Aktiva gruppen och KF-gruppen ansvara
för egen budget
Att hålla en god kommunikation och vid behov bistå KF- Gruppen vår gruppledare
och politiska sekreterare i deras arbete.
Att hjälpa och stötta i EU- valrörelsen.
Att undersöka behovet av en eller flera deltidsanställda
Att undersöka behovet av ny/uppdaterad hemsida

Aktiva- gruppen
Målet är en grupp där alla aktiva inom Fi- Göteborg träffas minst 4 gånger per år för att
stärka gemenskapen, välkomna och aktivt söka efter nya aktiva medlemmar och inom
gruppen fördela arbetsuppgifter och se till att vi har bemanning under årets event och
händelser.

Delmål för 2019:
•
•

Att organisera sig och ha minst 2 möten
Att välkomna nya medlemmar

Verksamhetsplan 2019 för politikgruppen
Fi Göteborgs politikgrupp består av politiker, anställda, sakkunniga och aktiva medlemmar.
Politikgruppen ska samordna, utveckla och organisera det partipolitiska arbetet på
kommunal nivå, såväl inom som utanför de parlamentariska församlingarna, samt utgöra
basen för beslutsfattande gällande de kommunpolitiska frågorna i föreningen.

Under 2019 ska politikgruppen:
●

Verka för att för att utöka gruppen med fler sakkunniga. Vi ska aktivt försöka
rekrytera personer med kunskaper, kompetenser och erfarenheter som inte finns
representerade i utskottet.

●

Anordna minst en utbildningsträff samt minst en utvecklingskonferens.

●

Utveckla och lyfta våra prioriterade frågor i kommunpolitiska nämnder och styrelser
där våra förtroendevalda finns representerade.

●

Ha ett stödjande samarbetsklimat mellan politiker, anställda och andra aktiva
medlemmar i det politiska arbetet.

●

Delta i EU valrörelsen i utåtriktade aktiviteter.

●

Skapa debatt och opinion för vår politik i kommunen.

●

Genom motioner till årsmötet bidra med ny och uppdaterad politik utifrån våra
erfarenheter och kunskaper från det politiska arbetet i kommunen.

●

Verka för ett nära samarbete och informationsutbyte mellan civilsamhället och de
förtroendevalda.

●

Verka för ett nära samarbete och informationsutbyte mellan Fi Göteborgs styrelse,
aktiva-gruppen och politikgruppen.

