
 
Utvärdering av verksamhetsplan för 2019  

Barn och unga i Sverige (BUS)  
Verksamhetstid: 2019-02-01 - 2019-01-31 

 
Mål 2019  
 
BUS hade flertalet mål under året. Tyvärr har vi bara uppnått ett av målen helt. Detta är målet 
om att vi ska regelbundet arbeta med oss själva för att motverka psykisk ohälsa bland oss 
själva. 
 
Anledningen att vi inte uppnått resterande av målen är tyvärr lite oklar. Vi tror att det handlar 
om flytten till Kalmar som vi genomförde i maj 2019. Vi tror också att det handlar om att 
styrelsen inte varit tillräckligt sammansvetsad innan september 2019. Dessutom handlar det 
också om att styrelsen inte kunnat lägga fokus på att uppfylla målen för året med ovan 
nämnda anledningar.  
 
Aktiviteter/detta ska göras under året  
 
Styrelsen har delvisa etablerat föreningen i Tranås. Men med anledning av att föreningen 
flyttades till Kalmar i maj 2019 så bromsades ju utvecklingsarbetet i Tranås.  
 
Styrelsen har inte kunnat arbeta med utveckling av våra befintliga samarbeten, vi har heller 
inte kunnat lägga stort fokus på att inleda nya samarbeten, åtminstone inte i den utsträckning 
vi önskat.  
 
Styrelsen har inte arbetat jättemycket med informationsspridning. Däremot har vi genomfört 
3 st marknadsföringar av vår facebook sida, vilket resulterat i fler gilla markeringar och 
följare till vår facebook.  
Vi har även tryckt våra första broschyrer och även varit ute och föreläst vid ett tillfälle.  
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Styrelsen arrangerade inte något event under sommaren 2019. I september var styrelsen med 
och arrangerade ett panelsamtal med flertalet andra organisationer i Kalmar.  
 
Styrelsen har inte varit på skolor och informerat om verksamheten.  
 
Styrelsen har medverkat vid Prideparader i Växjö, Oskarshamn, Kalmar och Tranås. 
 
Styrelsen har inte utvecklat stödverksamheten, utan har fortsatt som tidigare år. Detta på 
grund av att tid att utveckla verksamheten inte funnits.  
 
Styrelsen har inte sökt bidrag för verksamheten. Detta på grund av brist på tid.  
 
Styrelsen har fått en ny sponsor. Detta är vombat förlag.  
 
Styrelsen har inte kunnat lägga fokus på medlemsrekrytering. Vi har under året rekryterat 10 
nya medlemmar. Detta också på grund av brist på tid och en rörig styrelse.  
 
Inriktning 2019  
 
Vi hade som inriktning integration i Stoeryd och barn och ungas rättigheter. Tyvärr har vi inte 
kunnat arbeta speciellt mycket med våra inriktningar. Detta på grund av situationen i 
styrelsen och flytten till Kalmar i maj 2019.  
Vi påbörjade integrationsarbetet i Stoeryd under våren genom ett språkcafé. Tyvärr var 
resultatet inte som önskat. Dessutom lade vi ner verksamheten i samband med att vi flyttade 
föreningen till Kalmar.  
När det gäller påverkansarbetet gällande barn och ungas rättigheter har vi inte kunnat arbeta 
med inriktningen på grund av situationen i styrelsen och flytten till Kalmar. Därför föreslår vi 
att årsmötet åter lägger inriktningen, fast vid ett annat verksamhetsår, förslagsvis 2021.  
 
Möten & Kommunikation  
 
Styrelsen har under året haft 3 styrelsemöten och även kallat till ett extrainsatt årsmöte i maj 
2019. Anledningen att styrelsemötena inte blev så många som det var tänkt är på grund av 
den röriga situation som rådde i styrelsen och att vi flyttade föreningen till Kalmar i maj 
2019. Vi har också bedömt att fler styrelsemöten inte behövts.  
Kommunikationen i styrelsen har inte varit jättebra. Först i september 2019 fick vi till ett gott 
samarbete och en god kommunikation i styrelsen, vilket vi är glada för. Därför önskar vi att 
styrelsen nästkommande verksamhetsår lägger stort fokus på att kommunicera med varandra.  
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Ekonomi  
 
Vi hade en rad olika medlemsavgifter, vilket vi rätt snabbt insåg var väldigt rörigt. Med 
anledning av det så blev det helt enkelt inte så mycket medlemsintäkter som det var tänkt. 
Med tanke på situationen i styrelsen under våren och flytten till Kalmar i maj så har vi inte 
kunnat lägga fokus på att få in resterande medlemsavgifter.  
Dessutom i september 2019 tog styrelsen beslut om att tillfälligt ändra medlemsavgifterna, 
samt att vi inte skulle begära medlemsavgifterna och likaså inte begära en avgift av nya 
medlemmar efter september. Detta eftersom det var så kort tid kvar av året.  
Vi har inför nästa år föreslagit en stor förändring med kraftigt sänkta medlemsavgifter, detta 
med anledning av att vi tror att det blir mycket enklare att rekrytera medlemmar med de nya 
avgifterna.  
 
Vi har inte behövt göra några undantag för sjukpensionärer etc.  
 
Styrelsen har fått en sponsor (vombat förlag). I övrigt har vi inte fått in några nya sponsorer 
eller bidrag från Tranås kommun.  
Vi har heller inte sökt bidrag hos stiftelser och fonder.  
 
Våra medlemmar har fortsatt fått rabatter hos Åseda trafikskola när de tar körkort.  
 
Sammanfattning  
 
Min samlade bedömning är att vi inte följt verksamhetsplanen tillräckligt väl. Dock är jag och 
styrelsen enade i att vi haft god anledning till det.  
Vi hade under våren en väldigt rörig situation i styrelsen. Dessutom flytten som blev väldigt 
hastig till Kalmar har påverkat vårt arbete, vilket i sin tur gjort att verksamhetsplanen inte 
kunnat följas.  
 
Jag bedömer dock att det inför nästa år är oerhört viktigt att styrelsen arbetar utifrån 
verksamhetsplanen mer. Därför har vi till årsmötet föreslagit en mer realistisk 
verksamhetsplan, som inte har lika höga mål etc.  
 
Jag och styrelsen är nöjda med vår insats. Vi har gjort så gott vi kan utifrån de förutsättningar 
vi haft.  
 
Kalmar 2019-12-31  
 
 
ALEXANDER FINSTAD  
Ordförande  
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