
 

Verksamhetsplan   FREJA   2019-2020   
Vår   vision  
FREJAS   vision   är   att   skapa   trygghet   och   gemenskap   bland   kvinnor   och   icke-binära   som  
studerar   något   av   programmen   på   F-sektionen   vid   LTH.   Vi   vill   att   utbildningen   och  
teknikbranschen   ska   bli   helt   jämställd   och   att   alla   våra   medlemmar   känner   sig   stärkta   och  
trygga   i   sin   roll   som   kvinnliga/icke-binära   civilingenjörer.   
 
Fokusområden  
Verksamhetsplanen   19-20   bygger   på   tre   fokusområden.   Inom   varje   fokusområde   finns   ett  
antal   mål,   verksamhetsplanen   beskriver   vilka   mål,    projektmål,    som   finns   för   läsåret   och   vilken  
effekt   vi   vill   att   dessa   ska   ha,    effektmål .  
 
Verksamhetsplanen   för   verksamhetsåret   2019-2020   fokuserar   på   uppstart   och   består   av  
följande   områden:    
 

● Organisationens   struktur  
● Nätverk  
● Medlemmar  

 

Organisationens   struktur  

FREJA   är   en   nyskapad   förening   och   därför   ska   vi   jobba   med   hur   det   interna   arbetet   ska   se   ut   och  
organiseras.  
 

Projektmål   Effektmål  

Skapa   en   ekonomisk   plan.   Styrelsen   får   koll   på   föreningens   ekonomi  
och   kan   hantera   utgifter   samt   finansiering.  

Skapa   struktur   för   verksamhetsåret.   Styrelsen   får   koll   på   verksamhetsåret   och  
upprättar   en   tidsplan   för   året.   Detta   för   att  
underlätta   och   fokusera   arbetet.   Det   ska  
också   vara   tydligt   vilka   ansvarsområden   varje  
styrelseledamot   har   och   vad   dessa   innebär.  

 

   



 

Nätverk  

För   att   vi   ska   kunna   bedriva   vår   verksamhet   behöver   upprätthålla   goda   kontakter  
som   kan   bidra   med   resurser,   stöd   och   utbyte.   Vi   vill   även   inspirera   medlemmar  
genom   att   visa   hur   livet   efter   examen   kan   se   ut.  
 

Projektmål   Effektmål  

Skapa   god   kontakt   med   föreläsare   och  
programledningen  

Föreläsare   och   programledning   blir  
involverade   i   vår   verksamhet   och   kan   hjälpa  
oss.  

Konkretisera   hur   samarbetet   mellan   FREJA  
och   F-sektionen   ska   se   ut  

Vi   upprätthåller   en   god   långsiktig   relation  
med   F-sektionen   och   får   stöd   och   praktisk  
hjälp.  

Arrangera   minst   ett   evenemang   tillsammans  
med   ett   företag  

Vi   får   en   första   kontakt   med   näringslivet.  
 

Arrangera   minst   ett   evenemang   där  
studenter   får   träffa   alumner  

 

Medlemmar   får   förebilder   och   tips   inför  
arbetslivet   samt   blir   inspirerade   att   fortsätta  
på   utbildningen.  

Medlemmar  
Vi   vill   skapa   en   medlemsbas   som   omfattar   större   delen   av   alla   kvinnor   och   icke-binära   som   är   eller   har  
varit   medlem   i   F-sektionen.   Vidare   verka   för   att   medlemmar   ska   känna   sig   trygga   samt   skapa  
relationer   med   andra   medlemmar.   Detta   vill   vi   ska   resultera   i   att   det   skapas   relationer   mellan  
generationerna   på   F-sektionen.   
 

Projektmål   Effektmål  

Få   minst   200   medlemmar.  Vi   når   ut   till   fler   och   skapar   bättre  
förutsättning   för   att   uppnå   vår   vision   -   skapa  
trygghet   och   gemenskap   bland   kvinnor   och  
icke-binära   på   F  

Samla   och   sammanställa   medlemmars  
önskemål   och   förväntningar   minst   en   gång  
per   termin.   

Medlemmar   ska   känna   att   föreningen   finns  
till   för   dem.   I   framtiden   kan   vi   anpassa  
verksamheten   mer   och   mer   efter  
medlemmarnas   vilja  

Anordna   minst   fyra   event   per   termin.  FREJA   syns   och   får   engagerade   medlemmar.  
Medlemmar   lär   känna   varandra.  

 


