Förslag till verksamhetsplan 2019 Djurens Rätt Uppsala-Knivsta
Lokalorganisationens främsta uppgift är att skapa möjligheter för Djurens Rätts medlemmar att
utifrån sina egna förutsättningar och intressen bidra till ett samhälle fritt från djurförtryck. Ingen
förbättring av djurs situation kan uppnås enbart genom interna beslut inom Djurens Rätt och
medlemmarnas egen tid och arbete är därför organisationens viktigaste resurs. I Uppsala-Knivsta
området finns det ett stort engagemang bland medlemmar vilket tyvärr har blivit en outnyttjad
resurs för lokalavdelningen. Styrelsens uppdrag är att möjliggöra för medelmmarna att kanalisera
sitt engagemang för djurens bästa. Verksamhetsplanen är ett verktyg för oss som är medlemmar
att gemensamt dra upp huvudlinjerna för årets verksamhet och målsättningar. Eftersom det är
mycket som inte går att förutse och det måste finnas stort utrymme för våra aktivisters kreativitet
och möjlighet att själva styra hur de vill utforma sitt engagemang försöker vi hålla oss på en mer
övergripande nivå utan att låsa fast oss vid enskilda aktiviteter.
För att bredda vår bas av medlemmar och aktiva samt se till så att alla engagemang tas tillvara
ska vi arbeta i enlighet med en inkluderingsstrategi för lokalorganisationer. Alla medlemar i
Djurens Rätt Uppsala-Knivsta ska känna att de har möjlighet att vara en del av verksamheten
därför bör styrelensens kontakt och tillgänlighet bli bättre. Vi ska sträva efter att hålla
medlemsträffar med större regelbundenhet. Genom att kunna planera in träffen längre tid i förväg
ökar medlemmarnas möjlighet att delta. En målsättning är också att de som deltar även ska känna
sig inbjudna att själva ta initiativ till aktiviteter och bli delaktiga i verksamheten.
•

Hålla hemsidan levande och uppdatera den mer frekvent så att medlemmar som ej innehar
sociala medier kan ta del av pågående verksamhet inom föreningen.

•

Anordna en kortare utbildning i medlemsvärvning för aktiva i Uppsala-Knivsta. h

•

Fortsätta att vara närvarande bland studenter på universitetet genom studentföreningen.

•

Öka sammarbete med andra lokalavdelningar så som Gävle-Sandviken och
Stockholmsavdelningen.

•

Närvara och värva medlemmar vid större engagemang så som kultureneras karneval,
kulturnatten och olika lokala mässor.

•

Närvara och värva medlemmar vid Uppsala kommuns klimatveckan som äger rum sista
veckan i mars.

•

Uppmuntra medlemmar från lokalavdelningen att delta i rikskonferensen 2019.

•

Jobba mot lokalpolitken och samla underskrifter för en motion om vegetariska måltider.

