VERKSAMHETSPLAN 2016
Under varje verksamhetsområde finns ett antal mål som organisationen ska sträva efter att
uppnå under året. Till varje mål finns en fördjupad. Styrelsen kan under året ändra eller
utesluta åtagande om de visar sig omöjliga eller om andra åtaganden tycks mer relevanta
och effektiva för att nå målet.

Verksamhetsplanens olika delar är:
Medlemmar och medlemsservice
jagvillhabostad.nu ska skapa service för jagvillhabostad.nu:s lokalavdelningar samt
medlemmar för att på så sätt skapa mervärde för de som engagerar sig i
organisationen.
Politisk påverkan
jagvillhabostad.nu ska representera unga vuxna (18-35 år) i den bostadspolitiska
debatten. För att göra detta behöver vi medverka i de sammanhang och
beslutsprocesser som är relevanta för målgruppen.
Organisationsutveckling
Jagvillhabostad.nu ska utföra löpande utvärdering av kvaliteten på verksamheten och
strävandet efter en långsiktigt hållbar och effektiv organisationsstruktur. Idag och i
den närmaste framtiden har organisationen ett särskilt behov av att se över
organisationen och dess finansiering.
Tankesmedja
Jagvillhabostad.nu har tillsammans med olika samarbetspartners arbetat med olika
byggprojekt för att gemensamt hitta innovativa lösningar för att förbättra ungas situation
på bostadsmarknaden.

Verksamhetsmål 2016
Medlemmar och medlemsservice
För att stärka det lokala engagemanget bör vi fortbilda våra nya medlemmar i
organisationskunskap och föreningsliv genom att genomföra en utbildning med fokus på
bostadspolitik och organisering. Utbildningarna ingår i den årsplan som den nationella
styrelsen tar fram inför kommande verksamhetsår. Utöver utbildning utformas även ett
ersättningssystem där lokalavdelningar blir tilldelade resurser utifrån ett bidrag som är
uppdelat i två delar: en fast som vi kallar verksamhetsbidrag och en rörlig som kallas
medlemsbidrag.
Mål för verksamhetsåret 2016:
• Utveckla strategier för rekrytering av medlemmar och lokalavdelningar

Politisk påverkan

Historiskt sett har jagvillhabostad.nu varit en aktiv del av debatten och detta är något som
organisationen vill fortsätta att sträva mot. Organisationen arbetar för att skapa goda
relationer med beslutsfattare och andra aktörer. Jagvillhabostad.nu har en bostadspolitisk
plattform som är organisationens åsiktsdokument. Den bostadspolitiska plattformen ska
ligga som grund till organisationens offentliga ställningstaganden. Dokumentet har inte
reviderats på länge. För att jagvillhabostad.nu ska kunna bedriva ett effektivt
påverkansarbete behöver organisationens bostadspolitiska plattform uppdateras. En
revidering av den bostadspolitiska plattformen bör förankras i lokalavdelningarna.
Mål för verksamhetsåret 2016:
• Revidera bostadspolitisk plattform.

Organisationsutveckling
I slutet av 2015 tog allt färdigtryckt informationsmaterial om jagvillhabostad.nu slut. Då
det gamla materialet är i behov av uppdatering behövs ett nytt informationsmaterial tas
fram. Vidare behöver hemsidans layout uppdateras då det idag är grafiskt svårt att hitta på
hemsidan. Kopplat till översynen av hemsidan behövs även medlemsregistret uppgraderas
så det blir mer lättanvänt att jobba med som arbetsverktyg.
Styrelsen behöver fortsätta arbetet med att skapa en långsiktig finansiering. Detta kan ske
bland annat genom att utveckla mecenatskapet som inleddes 2015. Exempelvis kan
styrelsen arbeta för att få fler organisationer att teckna mecenatskap.
Mål för verksamhetsåret 2016:
• Utveckla presentationsmaterial för organisationen: Hemsida, informationsfolder,
powerpoint-presentation och hisspitch.

Projektverksamhet
Jagvillhabostad.nu är engagerade i ett flertal projekt där vi agerar som samarbetspart
och/eller projektledare. Bl.a. har organisationen beviljats projektstöd för att driva och
utveckla medborgardialog i Bergsjön. SNABBA HUS är ett annat stort projekt som
Jagvillhabostad.nu jobbat aktivt med under ett antal år. Organisationen behöver
inventera, prioritera och resursplanera verksamheten för 2016. För att förvalta ersättning
för arbete som utförs inom projektverksamheten, behöver jagvillhabostad.nu starta ett
aktiebolag.
Mål för verksamhetsåret 2016:
• Starta upp aktiebolag för organisationens projektverksamhet, rådgivning och kurser.

