
VERKSAMHETSPLAN 2019 

Övergripande mål: Skapa förutsättningar för mer engagemang och delaktighet hos 
medlemmar.  

Delmål 1: En robust organisation där flera delar på ansvaret 

● Sträva mot kontinuerlig dialog mellan styrelsemedlemmar, övrigt förtroendevalda, aktiva och 
stödfunktioner hos riksorganisationen  

● Dela ut ansvar och uppdrag till enskilda medlemmar och/eller utskott/arbetsgrupper efter 
utförarens kunskap, vilja och engagemang.  

● Se över och dokumentera  föreningens inventarier.  

Delmål 2: Synas mer genom aktiv och systematiskt kommunikation på fler plattformar 

● Minst en uppdatering/vecka i sociala medier. 
● Skapa Instagram-konto. Uppdatera med inlägg minst 1 gång/vecka  
● Uppdatera hemsidan minst 4 gånger per år med nyheter.  
● Maila ut aktivitetsnyheter till medlemmar i Östergötland 4-6 gånger/år.  
● Skriv och skicka in insändare/debattartiklar till lokalmedia vid minst 3 tillfällen.  
● Bjud in lokala medier att bevaka våra aktiviteter.  

Delmål 3. Fler medlemmar och mer medlemsvård 

● Arbeta aktivt att vi ska bli fler medlemmar 
● Uppmuntra och beröm varandra som engagerar sig för djuren.  
● Låga trösklar till att bli aktiv medlem  



Delmål 4: Genom samarbete och lust ha flera utåtriktade aktiviteter än föregående år 

● Sträva mot att planera aktiviteter när ni är minst 2 st.  
● Mer aktivism och flygbladsutdelning 
● Minst en aktivitet i Kinda kommun  respektive Åtvidaberg  
● Samarbeta och utför aktiviteter med organisationer som delar Djurens Rätts syfte och 

värdegrund  
● Prioritera att utföra aktiviteter som vi gjort tidigare år med framgång:  

○ Blodomloppet  
○ Keep it load 
○ Vegansk grillkväll 
○ Rättvis julmarknad 
○ Veganskt julbord i samarbete med lokal restaurang  

● Fördjupat och utvecklat samarbete med Linköping Vego 

Delmål 5: Kunskap är makt! Genom att erbjuda utbildning till medlemmar, sympatisörer, skeptiker 
och nyfikna legitimerar vi Djurens Rätts nödvändiga arbete för djuren.  

● Aktiva medlemmar erbjuds att delta på Riksstämman i Örebro  
● Skapa minst 1 evenemang för föreläsning, filmvisning, workshop eller studiecirkel.  

Delmål 6: Påverka politiskt  

● Påverka lokalpolitiker att verka för att servera mer vego vid kommunernas måltider 
● Arbeta för ett totalförbud av nyårsraketer 
● Skriv minst 1 medborgarförslag som främjar djurens intresse   
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