
 

Föreslagen Verksamhetsplan PUSH Sverige 2017 

Allt som görs inom och genom PUSH Sverige ska ta avstamp i vår gemensamma värdegrund, 

våra stadgar och bygga på vetenskapliga grunder.  Som en del i detta ska vi under 2017: 

Stärka på den centrala organisationsstrukturen 

Nätverkets fortlöpande överlevnad, framgång och existens är beroende av den centrala 
organisation där de etablerade arbetsgrupperna med sina respektive stafettpinnehållare tar 
ansvar för sina uppgifter och sina ansvarsområden. 2017 fortsätter vi arbetet med att förenkla 
och stärka den centrala organisationen bl.a. genom att prioritera förbättring och förenkling av 
strukturer och verktyg för administration och formaliteter. Vi fortsätter arbeta för att digitalt 
skapa enklare vägar till engagemang och tillgång till information.  

Nationella medlemmar och lokalt engagemang 

2017 vill vi fortsätta inspirera och peppa för lokalt engagemang. Vi fortsätter uppmuntra lokala 
grupper att arrangera “Hållbarhetshäng” , initiera samarbeten med lokala organisationer för 1

arrangemang och påverkansarbete - och uppmuntra samarbetsorganisationerna till att bli 
medlemmar i PUSH. En specifik budgetpost för lokalt engagemang skapas för att möjliggöra och 
uppmuntra mer aktivitet. Vi vill se över kapaciteten för att åter söka finansiellt stöd från MUCF  2

för att kunna uppnå kriterierna för att statligt organisationsbidrag (nationellt verksamhetsstöd). 
I processen för att uppnå kriterierna ska vi också undersöka möjligheten till stöd från LSU . 3

 
2018 är det riksdagsval i Sverige och vi vill redan 2017 börja kampanjarbetet och förberedelser 
för att se till att hållbar utveckling är en självklar fråga på agendan för våra politiker under 2018. 

Internationell förankring och politisk påverkan 

Det internationella arbetet är en viktig del av PUSH Sveriges påverkansarbete och etablering i de 

politiska samtalen. Vi är en officiell observatörsorganisation på COP, är med i internationella 

nätverk och har internationella samarbeten i samband med FN-möten med fortlöpande kontakt 

under året. Vi planerar att fortsätta prioritera detta. Det internationella arbetet kräver en 

självklar förankring i det nationella och det är av stor vikt att vi fortsätter ta del av och prioriterar 

de nationella samtalen - i politiken, med politiker, i opinionsbildande nätverk, i samverkan med 

andra ungdomsorganisationer och i lokal förankring med våra lokala grupper och nätverk.  

1 koncept för lokala mötesplatser som introducerades under första projektåret för MUCF-projektet “Hållbar Organisering” 
2 Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor 
3 LSU Sveriges ungdomsorganisationer http://lsu.se/bli-medlem/  

http://lsu.se/bli-medlem/


 

Budget 2017 

 

Inkomster  

  Budget 2017 Budget 2016 

Bidrag och stöd  10 000 kr 5000 kr 

Betalningar  5 000 kr 5000 kr 

Summa  15 000 kr 10000 kr 

Utgifter  

Föreningsdrift    

Bank  -1 500 kr -1500 kr 

Hemsida  -1 000 kr -1000 kr 

Marknadsföring  -2 000 kr -2000 kr 

Reseersättningar exkl 

årsmöte  
-15 000 kr -20000 kr 

Bokföringsprogram  -1 300 kr - 

Övriga kostnader   -2000 kr  -2000 kr 

Event / Projekt    

Årsmöte  -14 000 kr -12 000 kr 

Bidrag Power Shift  -20 000 kr -20 000 kr 

Almedalen  -6 000 kr - 

Övriga projekt och 

aktiviteter  
-10 000 kr - 

Lokala grupper  -10 000 kr - 

PUSH Internationell  -8 000 kr - 



 

Summa  -96 800 kr  

Resultaträkning  

Inkomster  15 000 10 000 

Utgifter  -69 000 -79 000 

Resultat  −75 800 -69 000 

 

Projekt och lokalstöd 

- Finansiering att söka för lokala PUSH-grupper: PUSH vill finnas i hela landet, och gärna ha 

lokalgrupper på olika platser. De här pengarna kan sökas för lokala PUSH-träffar, förutsatt 

att de är förenliga med PUSH:s värdegrund.  

- Almedalen *kostnader för Almedalen redovisas senast 1 månad efter Almedalens 

genomförande. Eventuella överblivna pengar kan sedan sökas av andra arbets- eller 

projektgrupper inom PUSH. 

- Övriga projekt och aktiviteter: de här pengarna kan sökas av medlemmar som vill ordna 

egna projekt. 

- Internationell 

Administration 

- Finansiell administration/ kostnader för finansiell administration, ex bokföringssystem. 

- Bank 

Reseersättningar  

Under 2016 gick ungefär hälften av pengarna som var avsatta för reseersättningar (exklusive 

årsmötet och Power Shift, som har reseersättningar inbakat i sina budgetar) till resor som PUSH 

internationell gjorde. Därför kan reseersättningarna för 2017 sänkas något, då PUSH 

Internationell fått en egen budgetpost. 

Kommunikation 

- Hemsida 

- Annonsering 

 


