Verksamhetsplan 2020
Djurens Rätt Boden-Luleå
1. Bli fler aktiva och behålla en god kommunikation
-

Under 2020 ska vi locka fler av våra medlemmar att bli aktiva i föreningens
arbete. Målet med att få en större grupp aktiva medlemmar är att kunna
fördela arbetsuppgifter och sysslor på fler resurser.

-

Vi ska värva medlemmar och öka vårt medlemsantal med 2%, vilket
motsvarar 7 stycken nya betalande medlemmar. Med hjälp av
medlemsaktiviteter och evenemang ska vi försöka behålla de medlemmar vi
redan har.

-

Vi ska utse en aktivistsamordnare i styrelsen. Denna rollen ska ansvara för
att hålla en kommunikation och dialog med (blivande) aktiva medlemmar
som kan vara med och genomföra aktiveter. Vi ska även skapa en
aktivitetsgrupp via Facebook, där de som ska planera aktiviteter kan
samverka och kommunicera.

-

Vi kommunicerar ut nyheter, kommande evenemang och annan aktuell
information via sociala medier (Facebook och Instagram) och på
lokalavdelnings hemsida. Vid valda tillfällen skickas e-post ut till samtliga
medlemmar (Boden-Luleå) i samråd med vår kontaktperson på Djurens Rätt.

2. Visa engagemang och vara aktiva
-

Genomföra minst 8 stycken utåtriktade aktiviteter under året i form av t.ex
infobord på stan, flygbladsutdelning samt deltagande på Pridefestivalen och
Musikens Makt.

-

Planera in minst en medlemsaktivitet som sker under sommaren 2020.

-

Vi fortsätter bjuda in till medlemsmöten under året. Förutom dessa möten
planerar vi att bjuda in till minst två stycken sällskapsevenemang som är
informativa och upplysande om föreningens arbete - t.ex matbjudningar,
vegansk grillkväll, filmvisning och/eller föreläsning om djurrätt.

-

Vi kommer att anordna en lokal träffpunkt för våra medlemmar så att de
kan delta i Rikskonferensen som anordnas under 2020.

-

Volontärer från lokalavdelningen ska åka och hjälpa till vid Vegovision i
Stockholm.
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-

Vi kommer att uppmuntra politiker till att arbeta för att Luleå ska bli en mer
djurvänlig kommun.

3. Samarbeta
-

Vi ska fortsätta identifiera möjligheter att hitta samarbetsvägar med
organisationer, företag och institutioner inom Djurens Rätts intresseområde.

-

Med hjälp av kontaktpersoner på LTU (Luleå Tekniska Universitet) ska vi
kunna ordna gemensamma aktiviteter och sprida Djurens Rätts budskap till
studenterna. Även studenter som tillfälligt bor på orten ska ha en chans att
påverka och hjälpa till i föreningens arbete.

-

Vi kommer att anordna en gemensam aktivitet tillsammans med andra
organisationer för att få synergieffekt. Ett påtänkt samarbete är med
Fairtrade City Luleå och IOGT-NTO Luleå.

4. Vara en röst för djuren i politiken
-

Vi ska ägna oss åt omvärldsbevakning så att vi snabbt kan reagera på sådant
som händer i området, uttala oss kring aktuella händelser, ge svar på
debattartiklar mm, men kan givetvis också spontant skriva egna insändare
kring något vi tycker är angeläget.

Förutom ovanstående målpunkter lämnar vi ett stort utrymme för andra idéer och spontana
events som kan tänkas dyka upp eller förespråkas av medlemmarna under året.
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