KARISMA - verksamhetsplan 2020
Verksamhetsbeskrivning
KARISMA ska verka för att främja trivsel bland anställda, pensionärer
och förtroendevalda i Kristianstads kommun och dess bolag genom att
bl.a.
• Stärka och främja sammanhållning och gemenskap
• Bidra till att alla ska ha ett gott mående
• Erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter som tillgodoser olika
intressen och önskemål
• Ge alla möjlighet att bli medlemmar och på så sätt öka antalet
medlemmar
• All verksamhet ska präglas av ett gemensamt mål

I likhet med tidigare år kommer vi inför verksamhetsår 2020 sträva efter
att ha ett brett utbud av aktiviteter och medlemsförmåner.
I vårt styrkort har vi satt mål inför 2020 utifrån perspektiven:


Medlemmar



Aktiviteter – utveckling



Ekonomi/budget



Styrelse

Styrkort 2020

Mål

Öka antalet medlemmar

Styrtal

Öka antalet medlemmar
till 1000.

Kommentar

Sprida information om hur man
blir medlem samt att vi infört digitalt medlemskort via alla våra
kanaler, arbetsplatsombud och
hälsoombud.

Medlemmar

Delta på kommunens
introduktionsdagar.
Erbjuda ett varierat utbud av
aktiviteter.
Marknadsföra aktiviteter regelbundet på hemsida, intranät,
sociala medier, via Cardskipper
och nyhetsbrev.

Aktiviteter - Utveckling

Öka antalet ombud

Brett utbud av
aktiviteter

Öka antalet Karismaombud till 50 stycken.

40 % av medlemmarna
ska ha deltagit vid någon
aktivitet under året.

Införa KARISMA - dagen
Sprida information via
nyhetsbrev, hemsida, intranät,
Cardskipper och sociala
medier.
Genomföra en
Karismaombudsträff per år.
Marknadsföra aktiviteterna via
hemsida, Facebook,
nyhetsbrev, Cardskipper,
intranät och Karismaombud
och hälsoombud.
Uppmuntra
medlemmar till att ge förslag på
aktiviteter.

Anordna
Hälsomånad

25 % av alla medlemmar
ska delta i någon aktivitet.

Lägga en plan med god
framförhållning för att genomföra Hälsomånad i september.

Styrelsen ska göra ett resultat på 0 till -50 000 kr.

- Genomgång av budget vid
varje styrelsemöte.
- Regelbunden avstämning
mellan kanslist och kassör.
- Fördjupad halvårstämning efter sommaren.
- Avstämning av genomförda
aktiviteter och kostnad inför respektive styrelsemöte.

Engagerad styrelse

Minst 5 ledamöter inkl.
ordförande är närvarande
vid respektive styrelsemöte.

Planera in styrelsemötena i god
tid för att nå hög närvaro.

Styrelsen

Ekonomi - Budget

Budget i balans.

Kick-off/planeringsdag för styrelsen.

