
 

 

 

 

Verksamhetsplan 2015 

 
Allt PUSH Sverige gör ska ta avstamp i PUSH Sveriges värdegrund och stadgar. Vi ska fortsätta 

vara modiga och våga sticka ut hakan, alltid våga visionera och tro på att allt är möjligt. Den 

centrala organisationen ska ständigt sträva efter och värna om nätverkets transparens och 

demokratiska processer. 2015 fortsätter vi bygga en långsiktigt stabil och stark nationell 

ungdomsrörelse för hållbar utveckling. 

Baserat på åsikter och tankar från medlemmar och styrelsen bör PUSH Sverige under 2015 

arbeta mer fokuserat för ökat lokalt engagemang och nationell samordning. Att engagera och 

sammanföra fler unga individer och organisationer står med i stadgarna som nätverkets syfte, 

och har stor betydelse för hållbarhetsrörelsens upprätthållande och utveckling.  

I stadgarna antagna på årsmötet 2013-11-30 står att PUSH Sveriges syfte är att: 

 samla alla unga svenska föreningar och individer som strävar efter ett hållbart samhälle 

 skapa en enad och stark gemensam röst i olika hållbarhetsfrågor 

 motivera och inspirera fler unga till att engagera sig i frågor kring hållbar utveckling 

 

Proposition ligger inför årsmötet 2014-11-22 för att ändra syftet till att: 

 samla alla unga individer samt organisationer med en majoritet av unga 

medlemmar, i Sverige, som strävar efter ett hållbart samhälle 

 verka för en enad och stark gemensam röst för unga i olika hållbarhetsfrågor 

 motivera och inspirera fler unga till att engagera sig i frågor kring hållbar utveckling 

 

Om årsmötet röstar för propositionen ska PUSH Sveriges verksamhet år 2015 utgå från den nya 

versionen.  

En växande organisation 

Vi strävar efter att PUSH Sverige ska bli den medlemsdrivna verksamhet som talats om bland 

medlemmar från första dagen: ett nationellt nätverk genom central, nationell organisering. 

Strukturer för ett ökat medlemsengagemang och bättre förutsättningar för en medlemsdriven 

verksamhet ska utvecklas. PUSH Sverige ska också sträva efter en kultur där alla medlemmar, 

inklusive styrelse, hittar ett balanserat engagemang. Verksamhetens sociala hållbarhet ska 



 

 

fortsatt värnas om genom att skapa en välkomnande och inkluderande kultur där människor 

mår bra och har roligt tillsammans oavsett bakgrund, nuvarande situation och identitet.   

Lokalt engagemang 

Det är PUSH Sveriges medlemmar som ska fortsätta stå i fokus, medlemmarnas intressen 

och hur de lokala medlemmarna vill se en omställning av vårt samhälle. Trösklarna för 

engagemang i nätverket ska vara så små som möjligt och genom kommunikation, tydlig central 

organisation och kontaktpersoner ska det göras lättare för medlemmarna att driva initiativ och 

ta plats.  

Nationell mobilisering 

2015 är ett viktigt år för den nationella och globala miljörörelsen. Genom att kombinera 

nationell koordination med att stärka ungas engagemang och lokala initiativ, kan vi göra ungas 

röst hörd och påverka även på nationell nivå.  

Nätverket kommer också fortsätta samarbeta med andra organisationer internationellt för att 

påverka på global nivå.  

Budget för 2015 

Budgeten för PUSH Sverige år 2015 utgår från budgeten för år 2014, men har justerats efter 

2014 års resultaträkning. Den stora förändringen är att en del av intäkterna är budgeterade att 

komma från betalningar från uppdrag som medlemmar i PUSH Sverige utför, medan en annan 

del är tänkt att komma som bidrag och stöd från partners, till skillnad från 2013 då dessa 

budgeterades under samma post. Detta grundar sig på 2014 års resultat, då nästan 20 000 kr 

inkom från betalande uppdrag, och ska snarare ses som en uppskattning än ett mål att sträva 

mot. 

Power Shift är PUSH Sveriges enskilt största projekt och faller inom ramen för PUSH Sveriges 

ekonomi, men ska bära sina egna kostnader. Det är upp till projektgruppen för nästa års Power 

Shift att avgöra hur stor budget som krävs för att driva projektet och är därför inget som anges i 

budgeten för PUSH Sverige. 

Budgeten anger endast en riktlinje för hur föreningens ekonomiska resurser bör hanteras och 

det är i slutändan upp till nästa års styrelse och kassör att sköta ekonomin på ett sådant sätt att 

det gagnar nätverkets medlemmar, syfte och verksamhet. 



 

 

 

 

 

Inkomster 
Bidrag och stöd 

Inkomster 

12 000 kr 

8 000 kr 

Summa 20 000 kr 

  

Utgifter 
Föreningsdrift  

- Bank 1 500 kr 

- Hemsida 1 500 kr 

- Marknadsföring 

- Reseersättningar 

- Övriga kostnader 

2 000 kr 

4 000 kr 

2 000 kr 

Event /Projekt  

- Årsmöte 6 000 kr 

- Sociala event 3 000 kr 

Summa 20 000 kr 

  

Resultaträkning 
Inkomster 20 000 kr 

Utgifter    - 20 000 kr 

Förväntat resultat 0 kr 

  

 


