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Barn och unga i Sverige (BUS)  
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VISION 2020 
 
År 2020 är året då vi som förening hoppas kunna växa, med fler frivilliga, medlemmar och 
verksamheter. Vi vill kunna finnas där för fler barn och unga i Kalmar och vi vill kunna 
sprida mer information, och uppmärksamma människor, på frågor som vi tycker är särskilt 
viktiga. Vi vill att Kalmar ska vara en plats där barn och unga är delaktiga samt kan påverka 
sin vardag. Barn och unga i Sverige (BUS) vill engagera och inspirera unga människor att 
främja sin och andra ungas identitetsutveckling och påverka samhället i för oss viktiga frågor. 
Vi ser att föreningen bidrar till en hållbar samhällsutveckling, med fokus på social trygghet. 
Vi önskar att alla som är aktiva och engagerade i föreningen ska trivas och känna sig behövda 
och delaktiga. Men viktigast av allt, våra medlemmar ska känna sig stolta över att få vara en 
del av en organisation som omfattar hela Sverige, som hjälper unga människor runt om i 
Sverige. Vi hoppas på att vår integrations inriktning ska kunna utvecklas ännu mer, med mer 
resurser. Vi hoppas också på att våra samarbeten utvecklas och blir ännu bättre.  
Vi hoppas också kunna finnas som stöd till vår lokalförening så de utvecklas.  
 
Mål 2020 
 

- BUS ska under 2020 jobba mycket med sig själva, och förebygga psykisk ohälsa hos 
oss själva. För att om vi mår bra, så kan vi hjälpa andra ungdomar på ett mycket bättre 
sätt.  

- BUS har målet att fler ungdomar i Kalmar Kommun ska känna trygghet, tillhörighet 
och gemenskap.  

- BUS ska fortsätta bygga sitt säte i Kalmar Kommun, vilket innebär att BUS ska vara 
starkast i Kalmar och verka för barn och ungdomarna i Kalmar Kommun. Föreningen 
måste ha en trygghet och en stabil punkt. Detta för att vi ska kunna uppnå vårt 
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långsiktiga mål ”Vi vill omfatta hela Sverige, och kunna hjälpa barn och ungdomar 
runt om i hela landet. Och motverka och förebygga psykisk ohälsa bland barn och 
ungdomar runt om i landet. BUS har målet att fler ungdomar ska kunna känna att de 
kan vara med och påverka beslut som gäller dem själva i kommunen.  

- BUS har som mål att vid årsskiftet 2020/21 kunna ha rekryterat minst 50 medlemmar.  
- BUS bör nå 1.500 gilla markeringar på facebook.  
- BUS bör nå 100 följare på instagram.  
- BUS ska söka ett projektbidrag hos länsstyrelsen i Kalmar för asylsökande HBTQ 

personer.  
- BUS ska söka ett stort projekt hos arvsfonden inriktat på psykisk ohälsa.  
- BUS ska fortsätta med följande verksamheter: stödverksamheten, hederverksamheten 

och föreläsningar.  
 
Detta ska styrelsen göra under året:  

- Styrelsen ska fortsätta att etablera föreningen i Kalmar.  
- Styrelsen ska utveckla våra befintliga samarbeten, samt inleda nya.  
- Styrelsen ska arbeta aktivt med informationsspridning.  
- Styrelsen ska arrangera event under sommaren, om möjlighet finns.  
- Styrelsen ska åka till skolor och informera om verksamheten.  
- Styrelsen ska medverka vid Pride i Växjö, Kalmar, Oskarshamn, Tranås och om 

möjligt i Sölvesborg.  
- Styrelsen ska utveckla vår stödverksamhet.  
- Styrelsen ska söka bidrag för vår verksamhet.  
- Styrelsen ska inleda samverkan med Kalmar kommun.  
- Styrelsen ska hitta sponsorer.  
- Styrelsen ska arbeta med medlemsrekrytering.  

 
Inriktning 2020 
Under 2020 föreslår vi två inriktningar. En mot asylsökande HBTQ personer och en mot 
psykisk ohälsa bland barn och unga med identitetsproblematik.  
 
Vi har i samband med att vi samverkat med RFSL - Kalmar län sett ett behov av stöd till 
asylsökande HBTQ personer. Eftersom, enligt vad vi fått till oss, kommer RFSLs projekt 
troligtvis läggas ner. Därför ser vi ett behov av att BUS tar över arbetet med asylsökande 
HBTQ personer. Därför kommer vi söka ett projektbidrag hos länsstyrelsen i Kalmar län 
kallat TIA (tidiga insatser för asylsökande).  
 
Vi har sett under lång tid att den psykiska ohälsan ökar drastiskt hos barn och unga i det 
svenska samhället. Detta beror på flera olika faktorer tror vi. Med anledning av att den 
psykiska ohälsan ökar har allmänna arvsfonden öronmärkt 500 miljoner kronor för projekt 
just mot psykisk ohälsa.  
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Därför kommer vi också passa på att söka ett projektbidrag hos dem för ett större projekt mot 
psykisk ohälsa bland barn och unga med identitetsproblematik (exempelvis HBTQ).  
 
MÖTEN & KOMMUNIKATION  
Styrelsen ska under året ha fyra styrelsemöten fördelade under året. Ordföranden ansvarar för 
att kalla till mötet. Kallelse ska ha skickats till varje styrelsemedlem senast 1,5 vecka innan 
mötet. Dagordning ska ha skickats ut senast 7 dagar innan mötet.  
Kommunikationen sker via mail och facebook. Styrelsen har en styrelse grupp på facebook, 
där alla styrelsemedlemmar kan lägga in ett inlägg och ställa frågor eller ge förslag om ett 
extrainsatt styrelsemöte. Om tid inte finns att planera evenemang och aktiviteter på mötena så 
planeras dessa även i facebook gruppen.  
 
EKONOMI 

Medlemsavgiften kommer vara följande:  

- Barn & Ungdomar till och med 26 år: Gratis  

- Asylsökande (Genom vårt projekt nyanlända unicorns): Gratis  

- Vuxen 27 år och uppåt: 100 kr  

- Pensionär/Student: 50 kr 

- Familj: 250 kr / år  

- Föreningar/företag = 500 kr / år  

Styrelsen kan om medlemmen önskar, göra ett undantag från ovan nämnda medlemsavgifter, 
detta om man är sjukpensionär, förtidspensionerad etc. Styrelsen bedömer om man kan göra 
undantag från medlemsavgifterna, man utgår ifrån ekonomiska förutsättningar.  

Styrelsen ska aktivt under året hitta sponsorer som vill stödja vårt viktiga arbete. BUS 
behöver en stark ekonomi. BUS ska under 2020 söka bidrag hos Kalmar Kommun för våra 
aktiviteter. BUS ska under 2020 söka bidrag från olika stiftelser och fonder för våra 
verksamheter.  

Vi hoppas Åseda Trafikskola fortsatt erbjuder våra medlemmar rabatter när de ska ta körkort. 
Vi hoppas också att Trafikskolan erbjuder sig att hjälpa till att bidra lite ekonomiskt när BUS 
ska trycka broschyrer. 

Vi hoppas också att Vombat förlag och Alfa & omega vision integration AB fortsatt vill 
sponsra oss på olika sätt.  
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