Verksamhetsplan och budget för KFUM Heby år 2019:

Målsättning:
Vi ska utveckla vår verksamhet och växa i storlek.
För att bli ledare måste man genomgått minst George och Williams.
Samtliga styrelseledamöter ska bli kvalificerade som ledare under sitt första år.
Vi ska öka antalet medlemmar till minst 75 st.
Aktiviteter
Vi ska genomföra aktiviteter för och med unga från främst Heby och Sala.
Styrelsen ska utbilda sig inom styrelsekunskap.
Föreningen ska dessutom utbilda ytterligare minst 3 ledare.
Föreningen ska ha ett kansli som ska hållas öppet.
Styrelsen ska mötas ungefär en gång i månaden, minst 10 gånger. Ett möte kan vara
fysiskt eller via digitala hjälpmedel.
Ordförande kallar till möten och bestämmer tid och plats.
KFUM-nytt ska komma ut 4 gånger.
Vår Facebooksida ska hållas aktuell.
Vi ska delta i KFUM Mälardalens årsmöte.
Vi ska delta i KFUM Sveriges riksmöte ROM i Örebro i november med minst 3
medlemmar.
Internationellt
Vi ska stödja DLU med 30.000 kronor. Stödet ska övergå till inköp av hantverk m.m. så
snart som det är möjligt.
Vi ska ta kontakt med och undersöka möjligheter till samarbete genom KFUM Sverige.
Vi ska besöka vår vänförening i Tallinn.
Vi vill skicka minst två deltagare till YMCA 175 i London i augusti.
Projekt
Vi ska renovera lagården så att den går att börja användas som föreningslokal senast till
julmarknaden. Renoveringen ska ske av eller i samarbete med ägaren.
Insamling
Vi ska ordna minst 5 loppisar + 1 julmarknad.
Vi ska aktivt samla in pengar på olika sätt för att finansiera vår verksamhet.
Vi ska aktivt söka bidrag och stipendier inom och utom KFUM-rörelsen.

Vi ska ordna ett sponsorlopp.

Budgetförslag
Utgifter

Kommentarer

Kansli:
reklam)

10.000 kr

(Förbrukningsmaterial, K-nytt,

Bankkostnader:

1.500 kr

(Konto, swish)

Annonser:
nu)

4.000 kr

(Lokala tidningar, Facebook, dyrare

Lokala aktiviteter:

25.000 kr

(Medlemsaktiviteter, beachvolleynät)

Internationellt:

50.000 kr

(DLU, resor) (+ 10.000 kr YMCA 175)

Möten/utbildning:

5.000 kr

(ROM, styrelsemöten)

Totalt:

95.500 kr

Intäkter
Försäljning:

80.000 kr

(Loppisar, julmarknad, prylar)

Medlemsavgifter

5.000 kr

(Målet är minst 75 st)

Gåvor:

3.000 kr

(Pengar)

Bidrag/stipendier:

80.000 kr

(KFUM 30tkr, LP för volleynät 7tkr)

Sponsorlopp:

20.000 kr

Från 2018:

20.000 kr

Totalt:

198.000 kr

(Internationellt)

