Verksamhetsplan för SSU Uppland under
verksamhetsåret 2014
Övergripande mål:
o

Arbeta för ett ökat medlemsinflytande i organisationen

o

Arbeta aktivt med jämställdhet

o

Öka medlemsantalet samt antalet aktiva medlemmar i distriktet

o

Arbeta för att stärka distriktets, kommunernas och klubbarnas framtida och nuvarande ledare

o

Stärka den ideologiska diskussionen inom distriktet

o

Stärka medlemmars politiska kunnande och medvetenhet

o

Verka för att återta den politiska makten i kommunerna, landstinget samt riksdagen

o

Arbeta för ett fortsatt aktivt och nära samarbete med det Socialdemokratiska partidistriktet i
Uppsala län samt arbetarkommunerna inom distriktet

o

Lyfta facklig-politiska frågor och skapa ett nära samarbete med LO och dess fackförbund

o

Öka ungdomars fackliga medvetenhet

o

Samarbeta med andra SSU-distrikt

o

Stärka samarbetet med ABF i Uppsala län

o

Stödja medlemmar som innehar förtroendeuppdrag inom distriktets gränser

o

Verka för att SSU Uppland ska få en framträdande roll i socialdemokratiska partiets politiska
arbete.

o

Konkreta mål:
Medlemsutveckling:
Vara 427 betalande medlemmar vid årsskiftet 2014/2015
⁃

Varav 300 medlemmar till och med den 31 mars år 2014 samt 400 medlemmar till och med den
15 september år 2014.

Driva ett aktivt jämställdhetsarbete
Driva ett tjejnätverk för att stärka distriktets kvinnliga medlemmar
Anordna Distriktets dag en gång under verksamhetsåret i förmån för sociala aktiviteter
Uppmuntra medlemmar att ta initiativ för att anordna egna projekt och aktiviteter
Skapa en bättre kartläggning och insyn i distriktsverksamheten
Minst en gång i månaden kontakta nyvärvade medlemmar
Studier:
Anordna alla typer av grundkurser minst en gång
Anordna minst två tema-/fördjupningskurser
Anordna en styrelseutbildning för styrelserna i SSU-distriktet
Uppmuntra studiecirkelverksamheten i SSU-kommunerna med målet minst en studiecirkel.

inom varje SSU-kommun
Anordna en seminariedag för distriktets medlemmar.
Anordna en utbildning för att inspirera till och utbilda i hur man skriver motioner.
Kampanj:
SSU-distriktet deltar i SSU-förbundets centrala kampanjer
Anordnar och utforma minst en regional kampanj
Anordna och utforma en kampanjstrategi inför valen år 2014.
Arbeta för att komma in på distriktets högstadie- och gymnasieskolor.
Anordna minst en utåtriktad kampanjaktivitet i månaden.
Synas i media genom pressklipp, insändare eller debattartiklar minst en gång i månaden
Nå ut till rikstäckande media
Facklig-politisk:
Rekrytera medlemmar att gå fackets grundkurser
Utveckla det fackligt-politiska nätverk i distriktet
Verka för att SSU får delta på fackets arbetsplatsbesök
Uppmana medlemmar att gå med och engagera sig i facket
Samarbeta med LO i valrörelserna.
Internationellt:
Uppmana medlemmar att engagera sig i det socialdemokratiska partiets internationella
verksamhet
Anordna en internationell dag
Delta i SSU-förbundets internationella nätverk
Verka för att starta upp ett internationellt projekt i distriktet

