§ 12. Riktlinjer för nästkommande års
verksamhetsplan
Övergripande fokusområden
Mot en mer digital framtid
Under våren 2020 då coronapandemin tog vårt samhälle med storm så ställdes distriktet
inför en stor digital utmaning. Sen dess har kansli och förtroendevalda gemensamt
arbetat med att få till stånd digitala möten, vi har utbildat varandra och fått lära oss nya
sätt att mötas. Det har varit tufft att inte mötas fysiskt men vi tar också med oss flera
fördelar med digitala möten. Vi har möjlighet att nå ut bredare, nå fler målgrupper, att
träffas oftare, samverka oftare och att utveckla vår möjlighet att påverka samhället med
våra intressepolitiska frågor. Vi kan genom digitala lösningar synas och höras mer.
När coronapandemin har passerat så står vi troligt inför en framtid med fler digitala
inslag än tidigare. Vi behöver rusta vårt distrikt, distriktets föreningar och dess
medlemmar inför detta. Vi har ett stort digitalt glapp till många medlemmar, vi har en
utmaning framför oss i hur vi ska göra fler medlemmar trygga med digitala lösningar.
Under 2022 fördjupar vi oss i satsningar där distriktet kan ge föreningarna verktyg för att
göra sina medlemmar tryggare med digitala sätt att mötas och hur vi tillsammans kan
synas och höras mer digitalt. Detta sker genom utbildningspaket och strategiskt
kommunikationsarbete.
Intressepolitik
Det intressepolitiska arbetet inom distriktet har steg för steg ökat sen kansliet gjorde en
omstart år 2019. De intressepolitiska frågor som definierades i verksamhetsplanen för
2021 kommer ha en fortsatt stor plats i kommande verksamhetsplan. Ett mål är att
distriktet kommer närma sig en balans mellan de olika intressepolitiska frågorna, att
prioritera utifrån behov och utifrån hur frågorna tar plats i samhället just då. Distriktet
vill verka så brett intressepolitiskt som möjligt.
Under år 2022 är det valår. Distriktets arbete med fritt val av hjälpmedel, som är den
fråga distriktsstyrelsen har valt att lägga fokus på inför valet, kommer intensifieras under
år 2022.
Samverkan mellan distriktet och föreningarna i intressepolitiska frågor kommer fortsätta
utvecklas under år 2022. Distriktet ska där verka som kunskapsbank, bollplank och i vissa
fall samarbetspartner.
Utveckla organisationen
Vi har i några års tid arbetat med att stärka organisationen. Arbetet har byggt på att bygga
upp en relation mellan distriktet och föreningarna och att utveckla vår samverkan. Under
2022 utvecklar vi vår organisation. Vi tror på ett utredningsarbete under år 2021 som
tittar på hur distriktet kan stötta upp och skapa bra förutsättningar för föreningarna att
förändra organisationsstrukturen för de föreningar som önskar. Vi vet att det finns

många människor som vill engagera sig i olika samhällsfrågor, men på andra sätt än i det
traditionella föreningslivet. Flera av distriktets föreningar möter utmaningar i sin
nuvarande organisationsform och det är därför hög tid att följa samhällsutvecklingen och
fundera på hur vi organiserar oss på bästa sätt för att ta tillvara på engagemanget. Under
år 2022 tror vi på organisationsförändringar som leder till ett större engagemang och
delvis nya sätt att organisera sig och mötas.

Tillvägagångssätt

Ett förslag på verksamhetsplan 2022 kommer arbetas fram i distriktsstyrelsen från sen
vår 2021. Därefter har föreningarna möjlighet att ta del av förslaget samt komma in med
sina synpunkter på distriktsmötet hösten 2021.
Verksamhetsplanen för 2021 fastställs därefter på distriktsstyrelsens möte i december
2021.

Förslag till beslut
Att distriktsstyrelsen i sitt verksamhetsplansarbete inför 2022 utgår ifrån de tre
föreslagna fokusområdena mot en mer digital framtid, intressepolitik och utveckla
organisationen.
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