




 
Verksamhetsplan 2016 

 

Ändamål  
Tostan Sverige är en ideell förening vars syfte är att stödja den 
verksamhet som moderorganisationen Tostan International bedriver i 
Afrika.   

Verksamhetsmål 

Insamlade medel ska bidra till finansiering av Tostans 
utbildningsprogram ”The Community Empowerment Program” (CEP), ett 
samhälslett, holistiskt utvecklingsprogram med mänskliga rättigheter som 
ledstjärna, förbättrade levnadsvillkor och en hållbar samhällsutveckling. 
För att stödja verksamheten i Afrika ska Tostan Sverige arbeta utifrån 
följande mål: 

• Ansöka om medel från stiftelser, företag, fonder, enskilda 
m.fl. 

• Sprida information om Tostan i Sverige och i de övriga 
skandinaviska länderna. 

• Anordna en studieresa till Senegal för givare och 
styrelsemedlemmar 

Strategier för måluppfyllelse 

Ansöka om medel från  stiftelser, företag, fonder, 
enskilda m.fl. 
Styrelsen ska upprätta och fastställa en handlingsplan för 
insamlingsarbetet med utgångspunkt från den insamlingsstrategi som är 
fastställts. Följande punkter ska vara med.  

• Identifiera och bearbeta nya företag, fonder och stiftelser. 
• Kommunicera med och ge återkoppling till tidigare givare.   
• Öka antalet månadsgivare 
• Julinsamling samt delta i Givarguidens ”julklapps utskick” 



Sprida information om Tostan Sverige och övriga 
Skandinaviska länder. 
I handlingsplanen ska följande punkter bearbetas och utvecklas i 
enlighet med framtagen kommunikationspolicy. 

• Kontinuerlig information till befintliga och nya mediakontakter 
• Ökade aktiviteter i sociala medier 
• Informationsverksamhet i skolor, universitet och organisationer 
• Informationsutskick till Tostan Sveriges medlemmar och 

samarbetspartners 
• Pressmeddelanden 
• Ökat nätverksarbetet 
• Öka antalet medlemmar 

Studieresa til l Senegal för givare och styrelsemedlemmar. 

Styrelsen ska undersöka förutsättningarna för och förbereda en 
studieresa till Senegal. 

Under 2016 ska Tostan Sverige fortsätta arbetet med 
kontorsuppbyggnad. Fastställda styrdokument ska tillämpas, utvärderas 
och eventuellt revideras. Arkiveringsplan ska upprättas. 

Resurser: 
Budget 
I preliminärbudget för 2016 är prognostiserade intäkter 4 100 000 kr. 
Kostnader för PR och marknadsföring är beräknade till 50 000 kr, en 
ökning med 50 % jämfört med 2015, för att kunna intensifiera 
insamlingsarbetet. 

Personella resurser 

Tostan Sverige har en arbetande styrelse med kompetenser inom olika 
ansvarsområden. Volontärer bidrar med viktiga arbetsinsatser. 



Tostan Sverige

Budget för räkenskapsåret 2016-01-01--2016-12-31

Intäkter Prognos

Medlemsavgifter 25 000

Insamling, allmänheten 75 000

Insamlade medel företag 100 000

Ins.medel fonder och stiftelser 2 200 000

   Externa bidrag, Radiohjälpen 700 000

Övriga 1 000 000

Summa intäkter 4 100 000

Kostnader Prognos

Anställning, 6 mån. lön + soc.avg. 48 871

Redovising + årsbokslut 70 000

Revisionsarvode (årsbokslut och bestyrkanderapport) 50 000

Insamlingskostnade, Nordea o Pay ex 10 000

Medlemsavgifter (FRII, Sv ins.kontr.Forum Syd) 15 000

PR o marknadsföring, facebook,hemsidan 50 000

Övrig adm. ( papper, frimärken, toner) 5 000

ITK, (bredband,telefon,Domännamn, Webbhotell,  43 000

programvara, antivirusprogram och 1 bärbara datorer)

Summa kostnader 291 871

Summa intäkter 4 100 000

Summa kostnader 291 871

Till ändamålet 3 808 129
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