Verksamhetsplan 2015
Feministiskt initiativ Sundsvall bildades under våren 2014 och har sedan dess arbetat som en
medlemsgrupp för medlemmar bosatta i Sundsvalls kommun. Under året har vi genomfört två
valrörelser där vi profilerat oss genom att anordna två homepartys och torgmöten med Gudrun
Schyman och Stina Svensson, vi har talat på olika anti-diskrimineringstillställningar, vi har synts i
lokalpressen, haft feministfikor och spridit information om oss och vår verksamhet via Facebook
och Instagram. Under valrörelserna planerade partiet två stycken aktivistnätter som vi valde att
medverka i. En natt i maj ställde vi ut rosa stolar med texten #taplats i centrala Sundsvall och inför
riksdagsvalet satte vi för ett dygn rosa glasögon på de andra partiernas valaffischer med
uppmaningen att behålla dem på även efter valet.
Under 2015 kommer vi bli en kommunförening och arbetet ska struktureras mer för att bli så
effektivt som möjligt. Verksamhetsplanen delas upp i tre arbetsområden; det interna arbetet i
partiet, det kommunpolitiska arbetet i Sundsvalls kommun och vårt utåtriktade arbete i Sundsvalls
kommun med omnejd.

Internt arbete
Vårt interna arbete syftar till att bygga samman en stark grupp, ta fram tydliga riktlinjer för vårt
arbete och att fördela arbetsuppgifterna till olika arbetsgrupper i föreningen. Vårt arbete ska vara
synligt och inkluderande och därför ska vi tidigt schemalägga våra möten samt göra protokollen
från dessa tillgängliga för samtliga medlemmar så snart som möjligt efter att mötet hållits.
Styrelsens arbete ska delas in i fyra ansvarsområden för att underlätta arbetsfördelningen och
tydliggöra ansvarsfördelningen. Dessa områden är politik, ekonomi, organisation samt
kommunikation.
För att underlätta arbetet och göra det så effektivt som möjligt ska en kommunikationsplan
utarbetas. Planen ska utformas utifrån den centralt framtagna strategin som bygger på en analys
av valet 2014 och sedan anpassas utifrån våra lokala förutsättningar.
Vi har i dagsläget inga stora ekonomiska resurser men kommer att vara i behov av en plan för hur
vi ska förbättra våra ekonomiska möjligheter och hur vi ska hantera våra tillgångar. Inför valet 2018
kommer vi behöva en valfond till vilken vi ska lägga grunden redan nu.
Under kongressen 2015 antogs Unga feminister som Feministiskt initiativs ungdomsförbund. Vår
ambition är att samarbetet med UF Sundsvall ska fördjupas och att vi ska hitta samverkansformer
som gynnar båda grupperna där vi kan knyta värdefulla kontakter och lära av varandra.

Målsättningen med det interna arbetet under 2015:
•

Hålla 5 styrelsemöten och 5 medlemsmöten

•

Ta fram en kommunikationsplan

•

Ta fram en ekonomisk plan

Kommunpolitiskt arbete i Sundsvalls kommun
Målet med vårt kommunpolitiska arbete är att förbereda oss på att ta plats i kommunfullmäktige
efter valet 2018. Vi ska förbereda oss genom att alltid ha minst en representant närvarande på
fullmäktigemötena. Dessa personer ska skriva en rapport om vad som avhandlades under mötet
för att vi sedan ska kunna diskutera fram en egen ståndpunkt i uppkomna frågor, ståndpunkter
som ska utgå från det politikdokument som antagits under partikongressen 2015. Vi ska sätta
antidiskriminering i fokus med målet att skapa ett jämlikt, jämställt och rättvist samhälle.
Målsättningen för det kommunpolitiska arbetet under 2015:
•

Ha minst en representant från partiet på plats vid varje kommunfullmäktigemöte.

•

Formulera vår egen ståndpunkt i de frågor som fullmäktige avhandlar.

Utåtriktat arbete i Sundsvallskommun med omnejd
Feministiskt initiativ Sundsvall ska vara ett synligt och välkomnande parti som öppnar upp för
samtal och diskussion. Vårt utåtriktade arbete ska syfta till att hitta nya medlemmar bosatta i
Sundsvall med omnejd samt att föra en offentlig debatt för att profilera oss som ett blivande
kommunpolitiskt parti.
Vi vill verka fortbildande och sprida kunskap om vad feminism, jämställdhet och antidiskriminering
innebär. Vi ska vara ett forum för fortbildning och diskussioner i feministiska frågor och
antidiskrimineringsfrågor.
Fi Sundsvall ska fortsätta vara synliga på våra digitala plattformar Facebook, Instagram och den
egna webbplatsen som är under uppbyggnad. Dessa ska i första hand användas för att
kommunicera med vår omvärld och presumtiva medlemmar.
Mål för det utåtriktade arbetet under 2015
•

Öka antalet medlemmar i Feministiskt initiativ Sundsvall.

•

Öka antalet aktiva medlemmar.

•

Göra Feministiskt initiativ och vår politik synlig för en bred allmänhet.

Detta ska vi uppnå genom att bland annat:
Anordna studiecirklar i feministiska frågor och antidiskrimineringsfrågor
Anordna föreläsningar med inbjudna föreläsare eller personer från partiet
Bjuda in till feministfikor med eller utan på förhand bestämda teman.
Samverka med föreningar, organisationer och nätverk som arbetar med frågor som är i linje med
vår politik.
Producera debattartiklar om vår politik för publicering i dagspress och på våra egna digitala
plattformar.
Delta vid uppmärksammandet av internationella kvinnodagen på Kulturmagasinet den 8 mars med
temat ”Kärlekens pris”
Delta i Sundsvall pride

