Verksamhetsplan 2017
Ändamål
Syftet med Tostan Sveriges verksamhet är att bidra till finansieringen av Tostan
Internationals utbildningsprojekt i framförallt Västafrika. Genom icke formell
utbildning har Tostans treåriga Community Empowerment Program (CEP) gett
människor på̊ den afrikanska landsbygden egenmakt och kraft att själva ta itu
med olika frågor som rör deras liv. Projekten bygger på de mänskliga
rättigheterna och målsättningen är att ge afrikanska samhällen kunskaper och
färdigheter för en hållbar utveckling, en positiv social förändring och
förbättrade levnadsvillkor.
Vidare har Tostan Sverige som uppgift att i Sverige sprida ökad kännedom om
Tostan Internationals arbete i Västafrika. Det sker genom information om
verksamheten till allmänheten och olika grupper i samhället som skolor och
universitet, intresseorganisationer och media, affärsvärlden och
samarbetspartners.
Verksamhetsmål
För att stödja verksamheten i Västafrika ska Tostan Sverige arbeta utifrån
följande mål:
• Ökat insamlingens resultat jämfört med 2016
• Ökat medlemsantal jämfört med 2016
• Ökad kännedom om Tostan i Sverige
Strategier för måluppfyllelse
• Kontinuerlig information till befintliga och nya mediakontakter
• Ökade aktiviteter i sociala medier
• Informationsverksamhet i skolor, universitet, organisationer och i olika
nätverk.
• Informationsutskick till Tostan Sveriges medlemmar och
samarbetspartners
• Informationsträffar för medlemmar och intresserade
• Pressmeddelanden

• Ökat nätverksarbete
• Öka antalet medlemmar jämfört med 2016 genom att varje
styrelsemedlem värvar 5 nya medlemmar.
•
•
•
•

Identifiera och bearbeta nya företag, fonder och stiftelser.
Öka antalet månadsgivare jämfört med 2016.
Kommunicera med och ge återkoppling till tidigare givare.
Genomföra julinsamling samt delta i Givarguidens och FRIIs
”julklappsutskick”
• Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av påbörjade projekt
Under våren 2017 äger följande händelser rum. Dessa kräver särskilda
insatser.
• Koordinera Radiohjälpens uppföljningsresa (med filmfotograf) till
Senegal, februari 2017.
• Utarbeta program för Molly Melchings Sverigebesöket i april 2017
• Samverkan i samband med Molly Melchings nomineringen för The
World’s Children’s Prize
• Arrangera event under Molly Melchings Sverigebesök.
Resurser

I budgeten kommer medel att avsättas för att kunna genomföra
planerade strategier. Tostan Sverige har en arbetande styrelse och
volontärer som sammanträder månatligen. Deras insatser
möjliggör att arbetet kan genomföras.
Utarbetad av styrelsen 20-02-28
Fastställd av årsmötet 2017

TOSTAN SVERIGE
Budget för räkenskapsåret 2017-01-01--2017-12-31
Intäkter
Medlemsavgifter
Insamling, allmänheten
Insamlade medel företag
Bidrag inkl. fonder och stiftelser

Prognos
28 000
108 000
100 000
1 280 000

Summa intäkter

1 516 000

Kostnader
Prognos
Anställning, 6mån. Lön+soc.avg.
Redovising + årsbokslut
Revisionsarvode (årsbokslut och revision av proj.)
Insamlingskostnader (Nordea o Pay Ex)
Medlemsavgifter (FRII, Sv ins.kontroll, Forum Syd)
PR och marknadsf.,Facebook, hemsidan
Övrig adm.(papper, frimärken, toner)
ITK, (bredband,telefon,Domännamn, Webbhotell,licenser)
Summa kostnader

48 870
90 000
75 000
10 000
15 000
50 000
7 000
25 000
320 870

Summa intäkter
Tillkommer Balanserat kapital 2016
Tillkommer uppbokad skuld 2016

1 516 000
750 552
626 000

Kostnader för pågående proj.
Kostnader för Insamlings och adm.

1 716 355
320 870

Styrelsen
Fastställd av årsmötet

2017-02-28
2017-03-16

