Verksamhetsplan Forsa Mitt 2015
Nedan redogörs för FORSA Mitts verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015-01-01 till och
med 2015-12-31. FORSA Mitt är en lokalavdelning till FORSA riks i Sverige och vänder sig
till de som bor eller är verksamma i Mellansverige. FORSA Mitt är en mötesplats för alla som
studerar, forskar eller arbetar inom det sociala området. FORSA Mitt verkar för samverkan,
erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom det sociala arbetets områden.
Under verksamhetsåret för 2015 kommer fokus för FORSA Mitts arbete att ligga på att (1)
sprida information om föreningens arbete (2) öka medlemsantalet (3) skapa forum för
kunskap- och erfarenhetsutbyte mellan praktiken, forskning och studerande inom det sociala
områdets fält.
För att sprida information om FORSA Mitts arbete kommer arbete med hemsidan att fortgå.
En ansvarig för hemsidan kommer att utses. Denne svarar för att löpande lägga upp
information om kommande event samt andra aktuella meddelande om verksamheten. På varje
styrelsemöte kommer även en stående punkt om uppdatering av information på hemsidan att
finnas med för att arbetet inte ska glömmas bort. Arbetet med sociala medier, i detta fall
FORSA Mitts facebook sida, kommer även att fortgå. Alla medverkande i styrelsen är
ansvariga för att tipsa om saker att uppdatera med på facebooksidan.
För att öka medlemsantalet kommer information om FORSA Mitts arbete att ges till studenter
vid program vid Örebro universitet som är relevanta för det sociala området. Arbetet med
facebooksidan är även ett sätt att nå ut till fler personer och väcka intresse för föreningen.
Andra tänkbara sätt att öka intresse och medlemsantalet ska diskuteras fortlöpande under året.
För att utveckla kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan praktiken, forskning och studerande
inom det sociala områdets fält kommer föreningen att fortsätta arbete med forskning
afterwork (FAW). Aktuella och tänkvärda teman kommer att lyftas för att väcka intresse från
allmänheten att komma på dessa. Bättre marknadsföring via facebook samt hemsidan ska
även genomföras. Andra tänkbara marknadsföringsvägar ska diskuteras under året. Eventuellt
kommer ett tillfälle utökas för att genomföra en ”super FAW”. Vid ett sådant tillfälle skulle
ett längre tillfälle kunna hållas med flera föreläsare under ett tema. Möjligheten att fortsätta att
ta ut en kostnad för FAW kommer att utvärderas, detta i syfte att stärka föreningens ekonomi.
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