Verksamhetsplan 2018
Övergripande mål för regionen
KFUM Västsvenska regionens övergripande mål är att stödja, utveckla, nydana och samordna
verksamheten för regionens föreningar. Vi ska också äga och förvalta lägergården Sparreviken och
genom verksamheten där främja barn och ungdomars utveckling.
Vi till ta fram en långsiktig plan för hur KFUM Västsvenska ska möta de förväntningar som ställs på
en region. På Riksombudsmötet 2017 antogs en motion om att utreda alla regioners uppdrag, ett
arbete som inleds nu under 2018 och som KFUM Västsvenska medverkar till och följer.

Föreningsstöd
Utbildningar
Vår ambition under 2018 är att:
●
●
●

Uppmuntra regionens medlemmar att delta i KFUMs utbildningar.
Verka för att tillgängliggöra relevanta utbildningar för regionens föreningar genom
○ att inhämta och sprida information om lokala, regionala och nationella utbildningar.
Undersöka ett fördjupat samarbete med Ljungskile folkhögskola.

Bidrag
Regionen har som uppdrag att inför regionala myndigheter inom vårt område svara för ansökan om
bidrag, däribland landstingsbidrag.
●

Ansöka om landstingsbidrag för alla regionala arrangemang.

Lägergården Sparreviken
Fastigheter
Under 2017 upprättades, med hjälp av konsultbyrån Sustend, en underhållsplan som sträcker sig 30
år framåt. Utifrån fastställd underhållsplan ska vi börja renovera fastigheterna på gården.
Fastighetsutskottet får fortsatt ansvar att arbeta vidare med underhållsplanen.
●

Planera och genomföra nödvändig renovering av byggnaderna enligt framtagen plan

Personal
●
●

Bedriva en god personalpolitik med tydlighet kring ramar, målsättning och inriktning för
regionens anställda.
Fortsätta se över och uppdatera arbetsbeskrivningar, uppdatera lagstadgade
personaldokument, samt se över delegation för dessa.

Ideella
●

Fortsätta den utökade dialogen med KFUM Sparreviken, bland annat genom en årlig
gemensam styrelsehelg.

Ekonomi
KFUM Västsvenska regionen ska verka för en fortsatt långsiktig hållbar ekonomi och skapa utrymme
för kommande behov.
●
●

Fortsätta söka extern finansiering där möjlighet finns (landstingsbidrag, fonder, stiftelser,
insamlingar m.m.).
Arbeta med att säkerställa att vi framöver har en ekonomi som tillåter renoveringar enligt
underhållsplanen för lägergården Sparreviken.

Intern arbetsordning
Under verksamhetsåret 2017 påbörjades ett arbete med att strukturera och upprätta system för att
styrelsens arbete ska kunna bedrivas effektivt. Detta har skett bland annat genom att samla
dokument, upprätta policydokument och skapa system för beslutsuppföljning. Detta är ett arbete
som styrelsen avser fortsätta med under 2018.
●

KFUM Västsvenska regionen ska färdigställa, upprätthålla och vidareutveckla det
struktureringsarbete gällande arbetsordning och dokumentation för styrelsens arbete som
påbörjades föregående år.

