
 

verksamhetsplan 2020  
 
I början av 2020 har Vardagens civilkurage sju olika lokalföreningar.                   
Vardagens civilkurage Dalarna, Göteborg, Malmö, Stockholm, Växjö,             
Uppsala, Värmland. Varje lokalförening ansluten till Vardagens civilkurage               
riks är självständiga och skapar sina verksamhetsplaner för lokal                 
verksamhet efter lokala behov och kapacitet. Vardagens civilkurage riks roll                   
är att underlätta för levande lokalföreningar och fungera stöttande och                   
samordnande vid behov för civilkurageträning, ett hållbart engagemang               
och ett aktivistiskt medlemskap.  
 
2020 satsar vi på tillsammans skapa en gemensam riktning och vision,                     
hittar sätt som passar olika former av engagemang och skapar                   
stödstrukturer för lokala styrelser och medlemmar.  

Övergripande mål för 2020:  
- Medlemmar upplever delaktighet, engagemang, kreativitet och 

gemenskap inom föreningen.  
- Föreningen erbjuder medlemmar verktyg som bidrar till att 

civilkurageträningar sprider sig i landet.  
- Vardagens civilkurage är en välkänd organisation, med en stadig 

ökning av antalet medlemmar och arbetar aktivt för att skapa gott 
renomme.   



 

föreningsbyggande  
 
Övergripande mål:  
Medlemmar upplever delaktighet, engagemang, kreativitet och gemenskap inom 
föreningen.  

Mål  Indikator  Aktiviteter  

Föreningen 
erbjuder forum 
för att skapa och 
upprätthålla den 
interna 
demokratin.  

Medlemmar har tillgång 
till minst 3 olika forum 
för att påverka och 
engagera sig i 
föreningens strategiska 
frågor.  

Underlätta skapandet av nationella 
kommitteer utifrån intressen och behov.  
 
Underlätta årsmöte för verksamhetsåret 2021.  
 
En föreningsdag arrangeras i anslutning till 
årsmötet.  
 
Ett höstforum arrangeras i samarbete med en 
lokalförening. Fokus: gemenskap, ha kul, 
uppmuntran, uppskattning.* 
 
Nyhetsbrev skickas ut med konkreta tips på 
hur en kan engagera sig och vad som pågår.  

Föreningen 
erbjuder verktyg 
för att stärka den 
interna 
demokratin.  

Lokalföreningar 
uttrycker att de är nöjda 
med det stöd de 
behöver från riks.  

Träning i feministiska mötestekniker erbjuds 
till lokalföreningar.  
 
Stötta lokalföreningar i sin verksamhet.  
 

Styrelsearbetet 
bedrivs på ett 
demokratiskt och 
hållbart sätt.  

  Ha minst fyra styrelsemöten (där feministiska 
mötestekniker används).  
 
Styrelsen följer upp på verksamhetsplanen 
och delar den informationen med 
medlemmar.  
 
Styrelsen ser över och utvärderar styrelsens 
kapacitet och organisering kontinuerligt. 
 



 

Ha en överenskommelse kring hur 
kommunikationen mellan lokalföreningen och 
riks ska se ut under året.*  

Föreningen har 
engagerade och 
aktiva 
medlemmar!  

Föreningen har en 
tydlig bild av vad som 
bidrar till engagemang 
och aktivism inom 
föreningen.  

Inventera vilka medlemmar som är aktiva och 
vad vill de göra? 
 
Styrelsen har strategiska diskussioner kring: 
vilka vi satsar på och varför, vad har vi för 
kapacitet. 
 
Årsmötet involveras i strategiska diskussioner 
om föreningens mål och strategi.  
 
Kommitteer skapas på årsmötet beroende på 
årsmötets identifierade behov. Vi budgeterar 
för att dessa grupper ska kunna träffas under 
året.  

Medlemmar och tränare 
arrangerar aktiviteter 
utifrån intressen och 
kapacitet, utan 
centralstyrning.  

Trycka på/uppmuntra ägandeskap och 
självständighet på årsmötet genom att skapa 
kommitteer.  
 
Ge konkreta ideer på vad medlemmar kan 
göra på lokal och nationell nivå.*  
 
Medlemmars och tränares initiativ lyfts på 
hemsida och i nyhetsbrev.*  
 
Aktiva medlemmar uppmuntras att söka 
finansiering för lokala aktiviteter som bidrar till 
gemenskap och lärande,  såsom 
träningsgrupper, studiecirklar, filmcirklar, etc. 
* 

Föreningen har 
en tydlig bild 
kring vad som 
behöver göras 
administrativt.  

Ett dokument finns med 
tydliga arbetsuppgifter 
för det administrativa.  

Uppdatera listor på det administrativa 
uppdraget så att bara det relevanta kvarstår.  

Föreningen har 
och erbjuder 
lokalföreningar 
stöd i ekonomiska 

  Tillhandahålla pengar som lokalföreningar kan 
söka för sin verksamhet.  
 



 

rutiner.   I synnerhet stötta kassörer i deras uppgifter 
och frågor.  
 
Rapporterat projektbidrag till Arvsfonden 
(Guldkornet). 
 
Kassören ger kontinuerliga uppdateringar av 
budget.  

Föreningen har 
en gemensam 
strategi för hur 
verksamheten 
finansieras.  

Föreningen har ett 
dokument som 
tydliggör: vision, 
strategi och 
finansieringsmöjligheter
.  

Se över hur mycket pengar vi behöver och var 
får vi dem ifrån.  
 
Följa upp ansökan för Af Jochnic.  
 
Se över diversifierade finansieringsmöjligheter 
för verksamhet och projekt.  
 
Styrelsen driver en strategisk diskussion om 
MUCF: varför söker vi detta? Vad innebär det 
för oss som förening? Har vi kapacitet för det?  

Föreningen 
fortsätter att 
arbeta aktivt med 
metodutveckling 
med inriktning på 
klimat och miljö.   

Föreningen har policys 
som minskar vår 
klimatavtryck.  
 
 

Se över våra policys för att hitta sätt som 
minskar föreningens klimatavtryck.  
 
Ultysa klimatnödläge + uppmuntra andra 
aktörer att ansluta sig. 
 
Projektet vardagsklimatet faciliterar 
återkoppling till klimatsamtalstränare.  

civilkurageträning  
Övergripande mål:  
Föreningen erbjuder medlemmar verktyg som bidrar till att civilkurageträningar sprider 
sig i landet.  

Mål  Indikator  Aktivitet 

Föreningen 
erbjuder 
medlemmar 

Vi har minst 8 nya utbildade 
civilkuragetränare.  

Minst 1 nationell utbildning för 
civilkuragetränare.  



 

utbildning inom 
civilkurageträning.  

Vi har en tydlig strategi för 
utbildning av tränare.  

Se över olika former av utbildningar 
(digital, lokalt, nationellt) och hur de 
anpassas efter behov.  

Vi har en modell för att 
genomföra digitala 
civilkurageträningar.  

Tränare labbar med olika former för 
digitala civilkurageträningar.  
 
Vi provar olika digitala verktyg för 
civilkurage träningar (facebook, 
instagram, Zoom, etc.) 
 
Vi dokumenterar våra erfarenheter med 
digitala träningar och delar med tränar 
poolen.  

Minst 8 av våra tidigare 
utbildade tränare håller i 
träningar regelbundet.  

Minst 1 nationell vidareutbildning för 
tidigare utbildade civilkuragetränare.*  

Civilkuragetränare upplever 
att de kontinuerligt får 
stöttning och feedback från 
VCK community som stärker 
dem som tränare. 

Regelbundna tränarträffar arrangeras 
på både nationell och lokal nivå.*  

Civilkuragetränare och övriga 
medlemmar upplever att de 
har olika forum för att 
experimentera, hämta krafter 
och inspireras av andra och 
varandra.  

En reträtt arrangeras (fokus innåt).  
 
En civilkuragedag arrangeras (fokus 
utåt)  
 
Föreningen uppmuntrar andra former 
än öppna träningar, ex träningar till 
riktade grupper.* 

Träningar för 
tränar- utbildningar 
(ToT) 
decentraliseras.  

Fler tränare känner att de har 
de verktyg och kunskap de 
behöver för att hålla i en 
ToT.  

Se över möjlighet att genomföra en 
utbildning för tränare digitalt och 
lokalt. (ToT)* 

Föreningen 
erbjuder 
medlemmar 
information som 
underlättar 
civilkurageträning.  

Nya civilkuragetränare 
upplever att det finns tydliga 
sätt för dem att 
engagera/aktivera sig efter 
utbildningen.  
 

Skapa ett dokument med 
samarbetspartners, stödpersoner i varje 
lokalförening, lokaler för träningar och 
annan värdefull praktisk information för 
nya tränare.* 
 



 

  Skapa rutiner för uppföljning och 
samordning för nya civilkuragetränare.  

Styrelsen riks håller 
civilkurageträningar 
levande i sitt 
arbetssätt.  

Styrelsen tränar civilkurage 
och samtyckesprincipen.  

Träna på att ingripa mot skammande. 
 
Samtyckesprincip-träning i början av 
styrelseåret.  
 
Minst 1 träning under styrelsemöten 
som hålls face-to-face.  

Träningar i 
konstruktiva 
klimatsamtal 
utvecklas och 
sprids.  

Vardagsklimatet har 
ökat/stöttat medlemmars 
klimat- och 
miljöengagemang.  
 

Reträtt för aktiva medlemmar med 
klimat och ekocivilkurage-fokus. 
 
Vi har utbildat 14 nya samtalstränare. 
 
200 personer (varav 150 mellan 6-25 år) 
har deltagit i våra samtalsträningar.  

information och community outreach 
Övergripande mål:  
Vardagens civilkurage är välkänd, med en stadig ökning av antalet medlemmar och 
arbetar aktivt för att skapa gott renomme.  
 

Mål Indikatorer Aktiviteter 

Föreningen skapar 
ett gott renomme.  

Vi har sålt 20 böcker.  
 
Hemsidan är uppdaterad och 
relevant.  

Uppdatera hemsidan kontinuerligt.  
 
Blogginlägg.  
 
Fortsätta sprida Ingrip – en handbok 
i Vardagligt civilkurage. 

Föreningen har en 
tydlig vision kring 
medlemsvärvning.  

  Ett förslag tas fram till nästa årsmöte 
kring hur föreningen kan arbeta med 
medlemsvärvning i relation till våra 
mål och kapacitet.  

Resurser används 
på effektiva sätt för 

Till slutet av 2020 har 
föreningens sociala medier 

Vi för en strategisk diskussion kring 
hur föreningen vill använda sig av 



 

att sprida 
information om 
föreningens arbete 
och engagemang 
genom sociala 
medier. 

dubbelt så många följare. 1200 
på Instagram och Facebook.  
 
Föreningen har en tydlig 
strategi för sociala medier och 
community outreach. 

sociala medier.  
 
Vi uppdaterar vår Facebook och 
Instagram kontinuerligt.  
 
Kompetensutveckling inom sociala 
medier för anställda och ideellt 
engagerade i föreningen.  

Vardagsklimatet 
skapar god 
renomme för 
föreningen inom 
grupper som förr 
inte visste om VCK.  
 
Vardagsklimatet når 
fram med metoder 
och uppfinningar till 
allmänheten.  

Vardagsklimatet syns och når ut 
till personer som tidigare inte 
varit aktiva eller hört talas om 
Vardagens civilkurage.  
 
Vardagsklimatets metoder och 
tips sprids fysiskt och digitalt.  
 
Vardagsklimatet är tillgängliga 
digitalt för intresserade och 
fångar upp/aktiverar personer 
som vill bli mer aktiva inom 
Vardagens civilkurage.   
 
  

Vardagsklimatet värvar minst 250 
medlemmar. 
 
Vardagsklimatet tar fram produkter 
som tillgängliggör projektets 
metoder och uppfinningar. 
 
Vi har projektanställda som 
uppdaterar klimatprata på Facebook 
och Instagram. 
 
Sidan klimatprata.se underhålls och 
utvecklas.  
 
Projektet Vardagsklimatet arrangerar 
två större utåtriktade evenemang 
varje termin i samarbete med andra 
aktörer.  
 
Projektet vardagsklimatet deltar på 
MR-dagarna i Uppsala i samarbete 
med Stockholm/Uppsalas 
lokalföreningar. 

 


