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Verksamhetsplan – mall och tips 
 
En verksamhetsplan är ett dokument som används för att planera 
verksamheten i er lokalavdelning. Här överförs visioner och 
utvecklingen på lång sikt, i en planering för vanligtvis ett år. Beslut 
och fastställande av verksamhetsplanen tas av årsmötet. I detta 
dokument hittar ni exempel på hur en verksamhetsplan kan se ut 
och vara uppbyggd. 

Det som bör finnas med i en verksamhetsplan är:  

- Mål och strategier att arbeta efter 
- Projekt och satsningar som ska genomföras under året 
- Planerade aktiviteter  

 
En verksamhetsplan ska innehålla tydliga mål för lokalavdelningen. 
Mål som är mätbara, realistiska och uppnåbara under det 
verksamhetsåret. Vi har tillsammans som organisation en stor vision 
och det är att jobba för en värld där djur respekteras som individer 
med rätt till sina egna liv. I en verksamhetsplan gäller det att ta 
sådana stora mål som organisationen har och bryta ner dem i 
mindre mål och delmål som kan appliceras hos er lokalt, i de 
kommuner ni är verksamma. 

Det finns en massa olika sätt att göra en verksamhetsplan på. En 
diskuterar ofta olika typer av mål i en verksamhetsplan. Ofta 
indelade i huvudmål och delmål. Huvudmålen är övergripande mål 
på lång sikt och delmålen är uppnåbara på kort sikt.  

Ett huvudmål kan t.ex. vara ”Vi ska ha en god kommunikation med 
våra medlemmar”. Ett delmål till det huvudmålet kan då t.ex. vara: 
”Skicka nyhetsbrev till våra medlemmar en gång i månaden”. 

En verksamhetsplan är med fördel inte omfattande, utan tänk hellre 
att ha mål som ni med all säkerhet kommer uppfylla. Om ni inför 
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nästa årsmöte kan redovisa att ni gjort ytterligare aktiviteter än det 
som står i verksamhetsplanen är det bara ett plus i kanten!  

Tanken med en verksamhetsplan är att vara ett tydligt 
styrdokument för verksamheten i lokalavdelningen, inte ett 
hämmande måste, som stressar snarare än peppar och motiverar. 

På nästa sida hittar ni en mall för en verksamhetsplan och på sista 
sidan länkar till olika lokalavdelningars verksamhetsplaner från 
2016 där ni kan inspireras till ert kommande verksamhetsår. 
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Verksamhetsplan Djurens Rätt 

[kommun] 20XX  

 
Huvudmål 1 

• Delmål 1.1 
• Delmål 1.2 
• Delmål 1.3 
• Delmål 1.4 

 

Huvudmål 2 

• Delmål 2.1 
• Delmål 2.2 
• Delmål 2.3 
• Delmål 2.4 

 

Huvudmål 3 

• Delmål 3.1 
• Delmål 3.2 
• Delmål 3.3 
• Delmål 3.4 
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Inspiration från lokalavdelningar och 

Djurens Rätts verksamhetsinriktning 

 
Djurens Rätts verksamhetsinriktning 2015-2019  

Djurens Rätt Stockholm 

Djurens Rätt Lund 

Djurens Rätt Göteborg 

 

 

https://www.djurensratt.se/sites/default/files/verksamhetsinriktning_2015-2019_-_webb.pdf
https://www.dropbox.com/s/jwvhm3qn1e0glvb/Verksamhetsplan%20Stockholm%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9k1fkrypb76y5qp/Verksamhetsplan%20Lund%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xh87wykj25e1x5v/Verksamhetsplan%20G%C3%B6teborg%202016.pdf?dl=0

