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Verksamhetsplan 20      
Övergripande prioritering 
Föreningens prioriteringar och mål i förhållande till SULF:s Vision 2030, kongressperiodens 
verksamhetsinriktning och verksamhetsplan. 

 
 

Mål för föreningens rekryteringsverksamhet (gärna konkreta och utvärderingsbara) 

 

Aktiviteter 

 

 

 

 

Rekrytering 
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Medlemsvård 
Mål för föreningens medlemsvårdande verksamhet (gärna konkreta och utvärderingsbara). 

 

Aktiviteter 

 
 

Mål för föreningens opinionsbildning (gärna konkreta och utvärderingsbara) 

 

Aktiviteter 

 
 

 

 

 

 

Opinionsbildning 
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Styrelseintern verksamhet 
Mål för föreningens styrelseinterna verksamhet (gärna konkreta och utvärderingsbara) 

 

Aktiviteter 

 
 

Beskriv mål för verksamheten (gärna konkreta och utvärderingsbara) 

 

Aktiviteter 

 
 

 

 

 

 

Övrig verksamhet 

cro
Cross-Out
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Budget 20       
Kostnader förknippande med rekryterande, medlemsvårdande och 
opinionsbildande aktiviteter 

Aktivitet Kostnad 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Summa (aktiviteter)       
 

Styrelseinterna aktiviteter 

Aktivitet Kostnad 
            
            
            
            
            
            
            

Summa (styrelse internt)       
 

Antal i styrelsen       
Kostnad per styrelsemedlem       

Summa för föreningens budget       
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