
 

Förslag till Verksamhetsplan 2020 

Syfte  

Verksamhetsplanens syfte är att klargöra och avgränsa de mål medlemmarna ger 
styrelsen och dess arbetsgrupper i uppdrag att arbeta med för det kommande 
verksamhetsåret.  

Föreningens huvudmål och vision 
Visionen: ”SRUK verkar, stärker, nätverkar och synliggör Uttryckandekonst i 
samhället”.  

Målsättning: ”Förbundet verkar för att stärka utövandet och sprida kunskap om 
Uttryckandekonst inom såväl den offentliga sektorn som näringslivet och samhället i 
övrigt”.  

Verksamhetsplanen är en viljeinriktning kring ett långsiktigt arbete i föreningen. 
Styrelsen samordnar aktiviteter men är beroende av att medlemmarna engagerar sig 
i olika arbetsgrupper och kommer med egna initiativ till föreningsverksamheten.  

Plan för 2020  

Styrelsen består idag av medlemmar som bor på olika håll i landet, förutom 
Stockholmsområdet återfinns styrelsemedlemmarna i Karlskrona, Värnamo, Örebro 
och Falun. Detta ställer särskilda krav på styrelsens arbetsformer och får följande 
konsekvenser.  

o Större delen av styrelsens sammanträden sker per telefon. 
 

o På årsmötet är styrelsens medlemmar närvarande i det fysiska rummet. 
 

o Styrelsens arbete inriktas under det kommande året främst mot en aktiv närvaro 
på hemsidan där relevant aktuell samhällsdebatt, forskning, evenemang med 
mera presenteras. 

 
o Styrelsens representanter kommer också att en gång per år föra ett samtal per 

telefon med medlemmarna för att få kännedom om och stämma av en utveckling. 
Erfarenheterna från dessa samtal redovisas på hemsidan. 

 
o Styrelsen genomför inte workshops och andra konkreta evenemangserbjudanden 

utan hänvisar till omkostnadsfonden där alla medlemmar har möjlighet att söka 
medel. Styrelsen kan ta initiativ till event som därmed sker i styrelsens regi. Men i 
huvudsak hänvisas till medlemmarnas egna initiativ enligt följande: 



För att stimulera medlemmarna till att skapa aktiviteter, sammankomster eller annat 
som verkar för SRUKs vision och målsättning, avsätter styrelsen 10.000 kr under år 
2020, som medlemmar kan ansöka om att få del av. Detaljerad info finns på hemsidans 

medlemssidor. 

Styrelsens har ambitionen att dess fortsatta arbete för föreningens utveckling 
kommer att omfatta också 

o utveckla och stärka nätverket med systerföreningar i Danmark och Norge samt 
närliggande föreningar i Sverige t ex musikterapi, psykosyntes och bibliodrama. 

 
o fortsätta utveckla föreningens marknadsföring på̊ hemsida och sociala medier. 

 
o uppmuntra medlemmar till omvärldsbevakning såsom mässor, symposier för 

vidare information på̊ sociala medier.  
 

Kompetensutveckling avseende  - En introduktionskurs i arbete med träfigurer -  
planeras för hösten 2020. Denna leds av Pers Karin Skogar i samarbete med Per 
Apelmo. Information avseende tid plats och kostnad kommer senare. Intresserade tar 
direktkontakt med arrangörerna. 
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