Dokumentutfärdare:
Madeleine Rapp

Verksamhetsplan och budget 2017/2018
PAFF

Utfärdandedatum:
2017-04-18

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017/2018
I styrelsens uppdrag ingår att förvalta PAFFs ekonomi samt tillse att föreningen erbjuder
sina medlemmar friluftsaktiviteter av god kvalitet i enlighet med gällande stadgar.
Verksamhetsplanen innefattar långsiktiga mål som styrelsen ska sträva efter att uppfylla
efter bästa förmåga.
Vi strävar mot:
•
att PAFFs medlemsantal ska öka varje år.
•

att aktivt verka för en öppen förening där alla känner sig välkomna, oavsett kön,
förkunskaper eller studieort.

•

att inte ha för många deltagare på turer för att därmed främja sammanhållningen
mellan alla deltagare.

•

att få en stor spridning av medlemmar från olika program och fakulteter.

•

att vara en attraktiv och välkänd förening på universitetet.

•

att få engagerade medlemmar i föreningen som återkommer på turer.

•

att erbjuda medlemmar mindre prova-på aktiviteter för att på så sätt få en lägre
tröskel in i föreningen.

•

att göra det lättare för folk att komma ut i skogen.

•

att föreningen ska vara attraktiv för alla personer, oavsett tidigare frilufts
erfarenhet.

•

att vara en öppen förening där medlemmarna ska kunna påverka föreningens
verksamhet.

•

att föreningen ska kunna erbjuda material för att det ska bli lättare att delta på
turer.

•

att samarbeta med andra föreningar, sektioner och kårer.

•

att marknadsföra sig som en alkoholfri förening.

•

att uppmuntra medlemmar att själva anordna aktiviteter
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Budget för verksamhetsåret 2017/2018
Baserad på tidigare års inkomster samt utgifter föreslår styrelsen följande:

Utgifter
Fasta utgifter
Förråd (55kr/månad)

660 kr

Hemsida (Loopia AB)

238 kr

SEB banktjänster

1200 kr

Rörliga utgifter
Mat till turer (ICA-spons)

2000 kr

Inköp av utrustning

3000 kr

Reducering av deltagaravgifter

1000 kr

Möten

300 kr

Utskrifter

300 kr

Utveckling

1000 kr

Övrigt

302 kr

Totalt:

10 000 kr

Inkomster
Sponsorer
ICA (varusponsring)

2000 kr

Studentfiket

3000 kr

SISU/SAIF
LOK-stöd

1000 kr

Idrottslyftet

1000 kr

Medlemsavgifter

3000 kr

Totalt

10 000 kr

Övrigt
Buffert

8000 kr
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