
 

Verksamhetsplan för RFSU Västmanland år 2021 

Sammanfattning 
Vi tänker fokusera på att hålla verksamheten fortsatt digitalt under första 

halvåret av 2021 på grund av rådande pandemi. Vi fortsätter ha möten, 

aktiviteter och träffar digitalt och genom våra sociala medier. Vårt mål är 

att få fram medlemmarnas röst genom våra sociala medier, samt fortsätta 

sprida information till våra medlemmar under året. Vi hoppas kunna 

bedriva samarbeten med andra föreningar och verksamheter. 

 

Förhoppningsvis är läget förbättrat fram till sommaren och då kan det 

eventuellt ske aktiviteter med medlemmar utomhus. Tills hösten hoppas vi 

att situationen är säker nog att vi kan fortsätta arbetet med RFSU på fysisk 

plats tillsammans med våra medlemmar.  

Verksamheter 
Vi fokuserar främst på att sprida information och utbilda. Om det är 

aktuellt och det finns informatörsutbildningar kan styrelsen tänka sig gå 

den under 2021, likaså andra utbildningar som RFSU erhåller.  

 

Ett mål vår lokalförening har är att öka medlemsantalet och hur pass aktiva 

medlemmarna är i vår förening. Detta genom att ha fler träffar tillsammans 

med våra medlemmar. 

 

 

Vi planerar att ha diskussionskvällar och filmkvällar med diskussion efter 

tillsammans med våra medlemmar kopplade till RFSU:s arbete. Beroende 

på situationen kan det ske antingen på distans eller på plats. 

Ett mål vi har för året är att skapa träffar där vi tillsammans med våra 

medlemmar diskuterar OTTAR-tidningens innehåll för varje gång ett nytt 

nummer utkommer.  

Vi kommer fortsätta vårt arbete med sociala medier och basera en stor del 

av verksamheten på Facebook och Instagram. Vi tänker att vi ska skapa en 

gemensam lista på temadagar som kopplas till RFSU:s arbete.  

Budget 
Budget RFSU Västmanland 

I dagsläget är det svårt att få fram en budgetplan på grund av flera orsaker. 

Dels är det svårt att veta hur situationen med pandemin kommer te sig och 



 

hur det kommer påverka ekonomin då det beror hur många aktiviteter som 

kan ske fysiskt. Vi har heller inget bankkonto eller pengar att bruka för 

tillfället.  
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