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Verksamhetsplan och budget 2016
Nedan presenteras målsättning för respektive område samt styrelsens handlingsplan, vilken visar
hur vi ska arbeta för att uppnå våra mål. Mål och handlingsplaner utvärderas och revideras årligen
och är utgångspunkten för FAIs verksamhet.

Planerad verksamhet
Styrelsen
Styrelsen ska ha ett sådant arbetssätt att det är enkelt att göra en överlämning till nya
styrelsemedlemmar och för att säkerställa långsiktighet i styrelsearbetet. Det ska även vara enkelt
att delta i styrelsearbetet oavsett plats i landet. Få medlemmarna intresserade av och delaktiga i
FAIs verksamhet.
Aktiviteter
• Minst 6 styrelsemöten varav två fysiska möten
• Uppdatering av checklistor för olika typer av verksamhet
Medlemmar
Mål
Föreningen vill öka antalet medlemmar och ska aktivt rekrytera i sammanhang där det finns en god
potential att vidga medlemskretsen. Styrelsen vill engagera fler medlemmar utanför styrelsen i
föreningen arbetsgrupper och nätverksgrupper.
Aktiviteter
• Välkomstpaket för nya medlemmar.
• Medlemsenkät.
• Uppdaterad medlemsregister avseende informationsmottagare organisationsmedlemmar
• Månadens medlem på webbplatsen
Kommunikation
Mål
Föreningen ska fortsätta utveckla sin kommunikation vilket innefattar nyhetsbrev och kontinuerlig
kommunikation via sociala medier, hemsidan och tidskrifterna samt övrig marknadsföring.
Aktiviteter
• Intressentmöte för tidskriften arkiv, samhälle och forskning
• Medverka i Föreningen Svensk Arkivtidskrift (Tidskriften Arkiv)
• Debattartikel och remissvar
• Översyn av webbplatsen. Synliggöra konferensverksamheten bättre på webbplatsen.
• Etablera en LinkedIn grupp för att nå nya målgrupper
• Uppdatering av kommunikationsplan, anpassa kommunikation och aktiviteter till olika
målgrupper
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Stipendier
Mål
Föreningen vill ge tillbaka vinster från konferenser och kapital till sina medlemmar.
Aktiviteter
• Se över ansökningsperiod (ett tillfälle och inte två)
Mentorprogram
Mål
Nytt koncept för mentorprogrammet och ny utformning av informationsmaterial samt
ansökningsformulär.
Aktiviteter
• Förbereda mentorprogrammet 2016/17 – möjlighet till mer flexibel ansökningsperiod.
• Ta fram informationsmaterial om mentorprogrammet
Konferens
Mål
Upprepa 2015 års succé med 160 medverkande och planera för eventuell ny lokal inför 2017.
Fortsatt samverkan med FALK.
Aktiviteter
• FAI-konferensen 25-26 oktober 2016
• Ny design för konferenssidan på webbplatsen
• Uppdaterat utställarpaket
Temadagar och medlemscaféer
Mål
Erbjuda stimulerande verksamhet för att behålla och få nya medlemmar. Uppmärksamma
Tryckfrihetsåret – Fritt ord 250 år. Gratis medlemscaféer för medlemmar. Pröva frukostmöten och
videoinspelningar.
Aktiviteter
• 3-4 medlemscaféer i anslutning till minnesinstitutioner
• 1-2 Temadagar
Nationellt och internationellt samarbete
Mål
Samverka med närliggande organisationer som FALK, NLA, DIK och andra aktörer i vår närhet.
Aktivt verka för goda och långsiktiga relationer med minst fem samarbetspartners.
Aktiviteter
• Medverka i planeringen av arkivveckan 2017 och stödja Arkivens dag (SASS)
• Medverka i juryn för Årets Arkiv (DIK)
• Medlems i ICA-SPA (International Council on Archives – Section of Professional
Associations). Genom medlemskapet kan föreningen dra fördel av de produkter och
tjänster som finns tillgängliga på medlemssidorna på ICA webbplats.
• Medverka i Forum iFörvaltning
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Föreningens kansli och administration
Mål
FAI ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi som täcker kostnader och investeringar beslutade av
styrelsen.
Aktiviteter
• Placeringspolicy för föreningens finansiella tillgångar

Budget i sammandrag
Typ av resultatenhet

Intäkter

Medlemsadministration
Arrangemang
Kommunikation ink tidskrifter
Föreningsadministration
Föreningsavgifter
Mentorprogram
Kapital
Summa:
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Budget 2016
Kostnader

310 000
795 000
50000
1 155 000

46 000
620 000
230 000
223 000
26 000
10 000
1 155 000

Intäkter

Utfall 2015
Kostnader

305 750
697 010
65 950
1 068 710

45 115
599 701
153 235
215 760
22 852
4 115
454
1 041 232

