
Kallelse till årsmöte för Röda Korsets
Ungdomsförbund Karlstad 2023

Sön 12 februari kl 10-15
Utförligare program finns på nästa sida.

Varmt välkomna till vårt föreningsårsmöte!
Stort tack för att du varit medlem under året, ditt medlemskap gör skillnad för
barn och unga! Nu bjuder vi in alla medlemmar och intresserade personer till
en fullspäckad dag där vi kommer att blicka över det gångna året, välja en ny
styrelse, genomföra ett givande rollspel som skapar förståelse för hur det kan
vara att vara på flykt, och få tillfälle att umgås och äta pizza! Anmäl dig till
hela dagen, eller delar av den.

Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse kommer finnas på vår
hemsida senast en vecka innan mötet. Kom ihåg att du kan skicka in motioner
(förslag) till årsmötet! Motionerna skickas till oss senast två veckor innan
mötet. Om du har frågor kring hur du skriver en motion är du välkommen att
höra av dig till styrelsen.

Vi ses!
Styrelsen

Kontaktuppgifter

Mail: rkuf.karlstad@redcross.se

Hemsida: www.rkuf.se/karlstad/

http://www.rkuf.se/karlstad/


Datum och program
Sön 12 februari 2023
kl 10-12 - Föreningsårsmöte + fika!
kl 12-13 - Pizzalunch
kl 13- 15 - Rollspelet “på flykt”. Läs mer om rollspelet här:
https://www.rkuf.se/vad-vi-gor/Pa-Flykt/

Plats
Karlstads Universitet, vi meddelar vilken sal vi ska vara i när det närmar sig.

Under föreningsårsmötet (OBS, endast kl 10-12) erbjuds möjlighet att delta
digitalt via zoom: https://gu-se.zoom.us/j/7260134371

Anmäl dig via länken nedan -  senast 5 februari!
Anmäl dig till hela eller delar av dagen via länken. Anmälan är viktig för att vi
ska kunna förbereda fika, pizza och antal deltagare till rollspelet.

ANMÄL DIG HÄR!

Har du fått inbjudan hem i brevlådan och vill delta? Mejla styrelsen på
rkuf.karlstad@redcross.se

Ditt medlemskap behöver förnyas varje år, förnya
det redan idag!
Att vara medlem är ett aktivt ställningstagande för
barn och ungas rättigheter. Därför behöver
medlemskapet förnyas varje år. Följ länken eller
scanna qr-koden för att förnya medlemskapet på en
minut.

.https://www.rkuf.se/engagera-dig/bli-medlem/fornya-ditt-medlemsskap/

https://www.rkuf.se/vad-vi-gor/Pa-Flykt/
https://gu-se.zoom.us/j/7260134371
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_DLbcLB5fRoSnmD5tqmfZrg_qAOYd2TfpithJ_-_1JCoAEQ/viewform?usp=sharing
mailto:rkuf.karlstad@redcross.se
https://www.rkuf.se/engagera-dig/bli-medlem/fornya-ditt-medlemsskap/


Förslag till dagordning

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesfunktionärer
§ 3 Justering av röstlängd
§ 4 Mötets stadgeenliga utlysande
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Verksamhetsberättelse för föregående år (2022)
§7 Bokslut för föregående år (2022)
§ 8 Revisionsberättelse
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022
§ 10 Inkomna motioner
§ 11 Styrelsens propositioner
§ 12 Proposition: Fastställande av verksamhetsplan för kommande

verksamhetsår
§ 13 Proposition: Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
§ 14 Fastställande antal ledamöter i styrelsen inklusive ordförande

Val av
a) föreningsordförande
b) kassör
c) övriga ledamöter
d) valberedning
e) revisorer samt ersättare
f) ombud och ersättare till Riksårsmötet

§ 15 Övriga frågor
§ 16 Mötet avslutas
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Verksamhetsberättelse år 2022 Röda Korsets
Ungdomsförbund Karlstad

Sammanfattning
Under året har vi i rkuf Karlstad bedrivit två verksamheter, läxhjälp och
sommarkompis. Vi har deltagit på utbildningar och hållit i workshopar,
rekryterat och varit med i värmländsk media samt varit aktiva på våra
sociala medier. Vi höll vårt föreningsårsmöte 27 februari 2022 och ett
extrainsatt föreningsårsmöte 4 juni 2022 för att då välja in vår ordförande
Max Larsson.

Medlemmar
Vi har under 2022 haft 103 stycken betalande medlemmar, varav 48
stycken var rörelsemedlemmar.

Röda Korsets Ungdomsförbund
rkuf.se
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Styrelsen
Under året har styrelsen bestått av:

● Ordförande – Max Larsson
● Vice ordförande – Sofia Bjarnevik
● Kassör – Ahmad Ismail
● Kommunikatör - Mathilda Koppel Eriksson
● Sekreterare - Linn Elmström (t.o.m oktober 2022)

Kontinuerligt under året har styrelsens kommunikatör Mathilda ansvarat
för föreningens kommunikation vilket betydligt ökat vår närvaro på
sociala medier och informationsflöde till medlemmar. Styrelsens kassör
Ahmad har löpande skött föreningens ekonomi, tagit hand om kvitton,
sökt medlemsbidrag m.m. Vice ordförande Sofia har tillsammans med
föreningens kommunikatör Mathilda ansvarat för digitala
rekryteringskanaler. Med hjälp av verksamhetsledare Signe har vi under
hösten skapat en rutin för “introduktionssamtal” som nya volontärer ska
kallas till främst för att lära känna varandra, förtydliga förväntningar på
volontären och volontärens förväntningar på rkuf. En rekryteringsgrupp
som intervjuar nya volontärer och ska rekrytera vid bokbord (tex. på
universitetet) har också startats. Ett mål som sattes under vårens kick-off
var att rekrytera 4 volontärer till en eventgrupp, men det har varit en
utmaning. Att istället ha lyckats starta en rekryteringsgrupp känns
mycket positivt. Styrelsens ordförande Max har bland annat föreslagit en
ny och tydligare organisationsstruktur för lokalföreningen som ska leda
till att styrelsen arbetar mer strategiskt och som därmed leder till en
delegering av operativa uppgifter till övriga volontärer. Ordföranden har
varit aktiv i marknadsföringsfrågor tillsammans med kommunikatören
och har även lyft idéer för ett effektiviserat och målinriktat arbete. En av
utmaningarna för styrelsen har varit att ha en stark lokal närvaro i
Karlstad, då majoriteten av våra möten hålls digitalt eftersom vi bor på
olika orter. Troligtvis hade det varit bättre för sammanhållningen att ha
fler fysiska möten. Trots detta känns det otroligt roligt att blicka tillbaka
över året och det vi åstadkommit!

Röda Korsets Ungdomsförbund
rkuf.se
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Aktiviteter styrelse och verksamhetsledare engagerat sig i under året är:

● 27 Februari - Föreningsårsmöte

● Mars & April - ordförande och vice ordförande deltog i
ledarskapsprogrammet som anordnades av rkufs personal,
utbildningen bestod av 4 träffar.

● Styrelseutbildning

● 24 April - Kick off för styrelse och verksamhetsledare i Göteborg,
som började med ett möte där vi satt mål för föreningen och
avslutades med en teambildande aktivitet (escape room) och
middag.

● 15 Maj - Styrelsens kommunikatör Mathilda höll en workshop inför
riksårsmötet. Medlemmar och volontärer bjöds in.

● 20-22 Maj - Styrelsens kommunikatör Mathilda &
verksamhetsledare Elma deltog på Riksårsmötet i Uppsala.

● 4 Juni - Sommaravslutning i samband med extra FÅM där Max
valdes in som ny ordförande för föreningen, och det fastställdes
att antal ledamöter skulle vara totalt 7 personer.

● 14 Juni - Inför första sommarkompisträffen deltog styrelsens vice
ordförande Sofia i en radiointervju som ordförande Max ordnat
hos P4 Värmland.

● 19, 20 & 21 Juni - Efter extra FÅM höll styrelsen en intern
introworkshopserie i 3 delar för styrelse och verksamhetsledare,
som var inspirerad av vårens ledarskapsprogram för ordföranden
och vice ordföranden. Bland annat kom vi fram till att det är
otroligt viktigt att vi kommunicerar med varandra om våra
önskemål och behov för att vi ska bedriva ett hållbart
föreningsarbete.

Röda Korsets Ungdomsförbund
rkuf.se
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● 9 Augusti - Rekryteringsworkshop med fokus på
medlemskampanjen under förbundets kampanjperiod
(april-september). Det visade sig vara svårt att genomföra
rekryteringsinsatser under denna period.

● 12-14 Augusti - Volontären Elin gästade rkuf-podden, en podd
som drivs av rkuf Malmö/Lund, och spelade in två podcastavsnitt.
Avsnitten var ett samarbete med föreningen Norden och handlar
om demokrati.

● 18 September - Verksamhetsledaren Elma var med i en
NWT-artikel om hennes volontärskap i rkuf Karlstad.

● 29 September - Uppstartsmöte för höstens läxhjälp, och kick off
på O’learys med bowling som alla volontärer bjöds in till.

● 10 Oktober - Verksamhetsledarna Hannah & Elma rekryterade
volontärer/medlemmar på ungdomsgården Uno i centrala
Karlstad under eventet count2ten - en hiphopkväll mot våld.

● 27 Oktober - Informationsmöte som alla volontärer blev inbjudna
till.

● 18-20 Nov - MOVE - Verksamhetsledarna Elma & Hannah deltog
på MOVE i Göteborg.

● 12 Dec - föreläsning på KAU om Humanitära Katastrofer
tillsammans med Röda Korset

Röda Korsets Ungdomsförbund
rkuf.se
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Verksamheter
Under året har lokalföreningen bedrivit två olika verksamheter, vilket har
varit läxhjälpen och sommarkompis. Dessa beskrivs i sin helhet nedan.

Läxhjälpen
Under våren 2022 startades läxhjälpen upp på Nobelgymnasiet i Karlstad.
Läxhjälpen har riktat sig till gymnasieelever på
språkintroduktionsprogrammet och har bedrivits varje torsdag
eftermiddag under året med uppehåll för lov. Under läxhjälpstillfällena
har volontärerna läst läxor tillsammans med deltagarna och avslutat
med någon form av lek eller spel. Under alla tillfällen har vi bjudit på fika.

Läxhjälpen har under året varit uppskattat bland både volontärerna och
deltagare och majoriteten av deltagarna har varit återkommande. En
utmaning med läxhjälpen har varit det låga deltagarantalet och
svårigheten att få tillbaka deltagare efter sommaruppehållet. Under året
har även en del utmaningar med deltagare uppstått. Detta har rört sig
om att en deltagare tagit kontakt med en volontär utanför läxhjälpen
samt oroligheter där deltagare misskött sig under läxhjälpen. Rektorn på
skolan beslutade i båda två fallen att stänga av de berörda deltagarna
från läxhjälpen

Under året har en del av volontärerna i läxhjälpen varit aktiva
kontinuerligt under årets gång med andra har varit med vid enstaka
delar under året. Totalt har 14 volontärer och 8 deltagare deltagit under
läxhjälpen under året.

Sommarkompis
Under sommaren anordnades sommarkompis vid två olika tillfällen.
Syftet med sommarkompis var att erbjuda deltagarna från Läxhjälpen
någon form av aktivitet och social mötesplats under läxhjälpens
sommaruppehåll. Under de två tillfällena umgicks volontärerna och
deltagarna med varandra, spelade boule, hade en 5-kamp och åt glass.

De två träffarna var väldigt uppskattade av volontärerna som tyckte att
det var roligt att få umgås med varandra och deltagarna. Tyvärr lyckades
vi mindre bra med att nå deltagare och framförallt den tänkta
målgruppen. En möjlig orsak till detta kan ha berott på att
sommarkompis planerades med kort varsel. Om sommarkompis ska
bedrivas nästa sommar behöver det göras med bättre framförhållning
och ett större fokus bör ligga på marknadsföring.

Totalt deltog 10 volontärer och 9 deltagare på sommarkompis.

Röda Korsets Ungdomsförbund
rkuf.se
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Ekonomisk redovisning

Verksamhetsberättelse år 2022 genom styrelsen

__________________________

Max Larsson, ordförande

__________________________

Sofia Bjarnevik, vice ordförande

Röda Korsets Ungdomsförbund
rkuf.se
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__________________________

Ahmad Ismail, kassör

__________________________

Mathilda Koppel Eriksson, kommunikatör

Röda Korsets Ungdomsförbund
rkuf.se
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REVISIONSBERÄTTELSE VERKSAMHETSREVISOR 
 

 

 
Till föreningsårsmötet i Röda Korsets Ungdomsförbund 2023 

 

Jag har granskat styrelsens arbete i Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstads förening år 

2022. Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för den verksamhet och de insatser som 

bedrivs i föreningens namn. Mitt ansvar är att uttala mig om verksamhetsberättelsen efter 

genomförd revision. 

 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat 

och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att verksamhetsberättelsen inte 

innehåller väsentliga fel. Jag har granskat väsentliga protokoll, beslut, åtgärder och 

förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om föreningen har agerat i strid med 

föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig god grund för mitt uttalande nedan. 

 

Verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 

 

Under året har styrelsen inom ramen för verksamheten huvudsakligen bedrivit två 

verksamheter. Läxhjälpen som handlar om att hjälpa ungdomar med skolarbete och 

sommarkompis som är ett event där deltagare och volontärer kan mötas. Under året har det 

varit några problem med läxhjälpen och två deltagare har blivit avstängda från det av skolan 

som de har samarbete med. Detta är oroväckande och jag rekommenderar att styrelsen inför 

nästa år gör en granskning av hur detta kan undvikas i framtiden. Det verkar även ha varit 

svårt att nå ut till deltagare för sommarkompis. Mycket på grund av att det planerades med 

kort varsel. Jag hoppas att styrelsen nästa år drar lärdom av dessa erfarenheter. 

 

Styrelsen har enligt min mening inte handlat i strid med föreningens stadgar, varför jag 

rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. 

 

 

 

Karlstad den 01/22 år 2023 

 

 

 

__________________ 

Erik Åhlund 

Verksamhetsrevisor  

 

 

 

 A
I, 

M
KE

, M
L,

 S
B 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





REVISIONSBERÄTTELSE  EKONOMISK REVISOR  

 

Till föreningsårsmötet i Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad 

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i 

Röda Korsets Ungdomsförbunds förening i Karlstad år 2022. Det är styrelsen som har 

ansvar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om 

årsredovisningen och förvaltningen efter att ha genomfört en revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi 

planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att 

årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett 

urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en 

revision ingår att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen.  

 

Jag har granskat väsentliga protokoll, beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att 

kunna bedöma om föreningen har handlat i strid med föreningens stadgar. Jag anser 

att min revision ger oss god grund för mitt uttalande nedan. 

 

Under året har föreningen bedrivit flera olika verksamheter inom ramen för verksamhetens 

syfte. De pengarna som föreningen använt har gått till att vårda medlemmar och bedriva dessa 

verksamheter. Styrelsen har därmed skött föreningens ekonomi på ett ansvarsfullt och 

betryggande sätt. Resultatet för året är lägre än förra året (2021) vilket är en naturlig följd av 

att bedriva de olika verksamheterna.   

 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 

Styrelsen har enligt min mening inte handlat i strid med föreningens stadgar, varför 

jag rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2023. 

Karlstad den 01/22 år 2023 

 

________________ 

Erik Åhlund 

Ekonomisk revisor 
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Valberedningens rapport och förslag

Inför årsmötet har valberedningen genomfört intervjuer med personer som är

intresserade av att sitta med i styrelsen. Intervjuerna har inte följt någon mall,

utan haft i syfte att lära känna personerna och deras motivering att engagera sig

i styrelsen. Valberedningen har utfört uppdraget i enlighet med stadgarna.

Valberedningen har under året varit inaktiv och inte kunnat utföra uppdraget som

förväntat. Därför är de flesta föreslagna posterna tomma. Detta kan ses som ett

problem eller som en möjlighet. Vi anser att styrelsen bör ges friheten att själva

under verksamhetsåret tillsätta de poster som krävs och behövs.

Valberedningen, bestående av Erik Diaz Milla och Frida Brask, utsedd av RKUF

Karlstad årsmöte 2022, förslag finns på nästa sida. Förslaget är enhälligt.

Karlstad, 2022-01-13

Erik Diaz Milla och Frida Brask



Förslag till styrelse RKUF Karlstad

Ordförande Vakantsätta

Vice Ordförande Sofia Bjarnevik, omval

Kassör Vakantsätta

Ledamot Linda Sköld, nyval

Ledamot Nima Sarvestani, nyval

Ledamot Gabriel Liden, nyval

Ekonomisk revisor Erik Åhlund, omval

Verksamhetsrevisor Erik Åhlund, omval

Valberedning Vakantsätta

Riksårsmötesombud Vakantsätta



Verksamhetsplan med budget
2023

Röda Korsets Ungdomsförbund
Karlstad

Röda Korsets Ungdomsförbund
rkuf.se



Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund
Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar
respekt för människovärdet, ökar förståelsen människor emellan samt
förhindrar och lindrar mänskligt lidande. Vi ställer upp för humanitet och
mänskliga rättigheter. Och det gör vi varje dag. Som ett av få
ungdomsförbund i Sverige bedriver vi breda sociala verksamheter med
unga, för unga. Våra frivilliga finns till för de som behöver oss som mest. Vi
är den unga organisationen för dig som vill göra skillnad.

Det här arbetar vi med 2021–2023
RKUF vill, kan och ska, vara med och bidra till ett medmänskligare samhälle
och varje dag fortsätta kräva att barn och ungas rättigheter tillgodoses.
För oss innebär detta att vi under de tre kommande åren ska göra tre
förflyttningar.

Vi ska möta fler barn och unga i utsatthet genom att 1) skapa trygghet och
sammanhang, 2) utgå från lokala behov, 3) öka delaktighet.

Vi ska markera mot makthavare genom att 1) stå upp för humanitet och
medmänsklighet 2) vara en stark röst för barn och unga i utsatthet 3)
utöva lokala och nationella påtryckningar.

Vi ska mobilisera fler barn och unga i Sverige genom att 1) ta vara på
engagemang 2) erbjuda flexibla engagemang.

För att lyckas dessa tre förflyttningar behöver vi se till att vi är en hållbar
organisation. Detta sker med hjälp av 1) inkludering och öppenhet, 2)
långsiktighet, 3) kompetensutveckling.

Så här påverkar vi samhället 2021–2023
Vi ska finnas till för barn och unga i samhället för att förhindra och minska
mänskligt lidande. Vi ska vara förebilder genom att vara goda
medmänniskor och stå upp för människovärdet. Vi ska samtidigt höja
rösten för humanitet. Vi ska vara en modigare, tydligare och starkare

Röda Korsets Ungdomsförbund
rkuf.se



organisation. Så länge rödakors- och rödahalvmånerörelsens
grundprinciper genomsyrar vår organisation och vi har vår strategi som
karta, kan vi tillsammans med barn och unga förändra samhället till det
bättre.

(Ovanstående text är utvalda delar av Strategi 2021–2023, hela går att hitta
på rkuf.se)

Röda Korsets Ungdomsförbund
rkuf.se



Verksamhetsplan 2023
Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad arbetar i enlighet med den
strategin som antogs av Röda Korsets Ungdomsförbund på Riksårsmötet
2020.

Vi har tagit fram en verksamhetsplan och budget för vår lokalförening. Här
beskrivs föreningens mål, våra verksamheter och våra strategier under det
kommande verksamhetsåret. Det här är vårt sätt att bidra till Röda Korsets
Ungdomsförbunds nationella visioner i vår stad.

Vår vision
Vår vision är att barn och ungdomar i Karlstad ska ha en aktiv fritid och en
trygg tillvaro.

Styrelsens mål och strategi

Vi ska jobba för ett integrerat samhälle där alla barn behandlas lika och
känner sig sedda och hörda. Genom våra verksamheter ska vi skapa
värdefulla aktiviteter som förbättrar samhället.

RKUF Karlstads mål för 2023:

● 225 medlemmar vid slutet av 2023
● 7 styrelsemedlemmar
● 8 nya volontärer för läxhjälpen
● 3 nya i eventgrupp
● Läxhjälpen ska kunna bedrivas varje vecka

För att uppnå den vision som styrelsen har för RKUF Karlstad så krävs år
2023 att styrelsen jobbar tillsammans mot gemensamma mål. Genom
interna utbildningar kommer dessa förmedlas ut i föreningen. Alla inom
styrelsen ska ta  på sig en tydligt definierad roll så som
rekryteringsansvarig m.m. Vi siktar på att möten sker en gång i månaden.
En grundsten för att fortsatt arbete ska fungera är även att ledamot i
styrelsen tar ansvar för sina uppgifter och engagerar sig i arbetet.
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Styrelsen vill även behålla en bra kommunikationen mellan verksamheter
och  styrelsemedlemmar. Vi kommer därav fortsätta genomföra
mailutskick samt vara aktiva på sociala medier. Viktigt är även att
styrelsen vänder sig till Förbundsstyrelsen om hjälp om de behöver detta.
Genom detta arbetssätt kommer vi att verka för att hjälpa mer ungdomar
som är i  behov av det arbetet och fortsatt utveckling i föreningen.

Föreningens kommunikation
En viktig del av styrelsens arbete är kommunikation, både inom
lokalföreningen, verksamhetsledare, frivilliga, medlemmar (internt) – men
också mot personer utanför organisationen (externt). Att kommunicera
med medlemmar och frivilliga kan ses som ett verktyg för att utöva
ledarskap, och skapa en känsla av gemenskap! Ungdomsförbundets
medlemmar är otroligt viktiga, och därför vill vi inte att de ska känna sig
bortglömda. Att ha en plan för hur en kommunicerar underlättar också när
en vill bedriva påverkansarbete.

Aktivitetsplan för föreningens kommunikation

Aktivitet Målgrupp Syfte Kanal Tidspunkt

Skicka ut
välkomstbrev till
nya medlemmar

Nya medlemmar Skapa en
relation med

medlemmar och
informera om

våra aktiviteter

Mail Hela året

Medlemsbrev Medlemmar Hålla god
kommunikation

med
medlemmar

Mail Juli, Oktober

Informations-
spridining

Medlemmar,
Icke-medlemmar

Nå ut med vårt
syfte

Sociala medier Hela året

Fysisk kontakt Icke-medlemmar Rekrytering av
potentiella

medlemmar

Fysiskt, posters,
montrar

3 ggr per år

Röda Korsets Ungdomsförbund
rkuf.se



Våra verksamheter

Verksamhet Läxhjälp

Målgrupp

Under 2022 har vi varit på Nobelgymnasiet men under vårterminen
kommer vi försöka flytta läxhjälpen till ungdomsgården UNO. Under 2022
har målgruppen för deltagare varit elever som gått
språkintroduktionsprogrammet i åldern 16-19, men flyttar vi till UNO kommer
vi bredda målgruppen till ungdomar mellan 13-19 år. Verksamheten ska
samordna läxhjälpsträffar i syfte att stötta ungdomarna.  Verksamheten
behövs för att skapa ett nätverk av trygghet för ungdomar, genom att
exempelvis erbjuda möjligheten att träffa andra ungdomar som går i
liknande studienivå.

Mål

Verksamhetens mål under kommande verksamhetsåret, 2023, är att:

● Bedriva läxhjälpen varje vecka och att det kommer deltagare varje
vecka

● Försöka få fika från uno eller sponsring av matbutik

Metod & struktur för verksamheten

Minst två volontärer är på plats på ett pass, men helst fyra personer.

Verksamhetsledarna ska anteckna kostnader anförda till läxhjälpen

och  övrig information som kan vara av vikt för verksamhetens

fortsatta utveckling samt  hur många deltagare som har närvarat.

Verksamheten ska jobba med syften genom  att ha en utvärdering

varannan månad. Första steget i utvärderingen är att låta

deltagarna fylla i hur de har upplevt aktiviteterna samt vad de

saknar. Detta kan  läggas till grund för verksamhetsmöten som ska

hållas varannan månad.
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Budget

- Fika 2000 kr

- Aktiviteter 1500 kr

- Totalt: 3500 kr

Uppföljning

Varje aktivitet ska loggbokföras av den som håller i aktiviteten.

Utöver utvärdering  som sker en gång varannan månad bör en

mer djupgående utvärdering ske. Detta kan ske 6 månader efter

verksamhetsstart. Vi kan använda oss av målen som

utvärderingskompass.
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Budget Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad 2023

Budget
2022

Resultat
2022

Budget
2023

Notering

Intäkter

Medlemsbidrag 3 800 950 1 000

Föreningspotten 0 7000 7 000

Fonder 0 0 5 000

3 800 7 900 13 000

Kostnader

Verksamheter

Läxhjälpen 3 200 2 861,48 3 500

Medlemsvård 1 000 1 580 1 580 Sommaravslutning/ paintball

KAU-Föreläsning 0 115,9

Poddverksamheten 0 3 337 0 Vi har inga planer att ha ett
poddsamarbete år 2023.

Styrelsen

Fika 0 292,91 300

Kuvert/frimärke 200 900,4 900

Lokalhyra 2 500 0 0

Medlemsvård 0 5 598 5 598

Resor 0 690 500 Tågkostnader till och från Karlstad.

Bank 990 990 990
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7 890 16 365,69 13 368
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