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Stimulansbidrag för aktiviteter
En väsentlig del av föreningens erbjudande till medlemmarna är aktiviteter i form av
grupp- och nätverksmöten. Aktiviteterna står för en del av vårt löfte att kunna erbjuda
kunskap, kontakter och en möjlighet att kunna påverka digitaliseringens utveckling.
På senare år har kretsar och avdelningar haft problem med resurser för att starta och
hålla igång grupper. Även större kretsar har problem, eftersom grupp- och
nätverksaktiviteter leder till ökade kostnader samtidigt som de i nuläget inte ger ökade
intäkter.
Det minskande antalet aktiviteter minskar också föreningens genomslag, då det leder
till att vi syns och hörs mindre lokalt. Det bidrar i sin tur till medlemsantalet fortsätter
att minska.
Eftersom det är en gemensam nationell angelägenhet att vi har aktiviteter över hela
landet behöver vi stimulera kretsar och avdelningar att starta fler grupper. Särskilt som
vi också vill få igång de nya formaten med arbetsgrupper och digitala labb. Ett mål med
de nya grupperna är att innehåll och resultat ska vara så intressanta att arbetsgivare
tillåter medarbetare att medverka i grupparbetena även under arbetstid.
Därför föreslås ett stimulanspaket finansierat av föreningens kapital, enligt följande:
•
•

•
•
•

För varje kompetensnätverk (KN) som startas och drivs får kretsen eller
avdelningen ett bidrag på 15.000 kr per år.
För varje arbetsgrupp (AG) eller digitalt labb (DL) som startas och drivs får
kretsen eller avdelningen ett bidrag på 20.000 kr per år. Se bifogade PM om
definitioner av AG och DL.
Ett nätverk eller en grupp måste bestå av minst tre personer och ha minst fyra
möten per år.
Stimulanspaketet får inte överstiga 1,5 milj kr per år.
Stimulanspaketet ska pågå i tre år och därefter utvärderas.

Stimulanspaketet ska utvärderas utifrån hur antalet medlemmar och hur andelen
aktiva medlemmar har förändrats under perioden. Även hur fler aktiviteter har ökat
vår förmåga att skapa nya intäkter ska tas med.
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