Helsingfors svenska Marthaförening

Verksamhetsplan 2021

VÅR VISION
”en bättre värld, en vardag i taget”
Helsingfors svenska Marthaförening r.f. är en
allmännyttig organisation som riktar sig till
personer i alla åldrar i Helsingfors med omnejd.
Föreningen har över 960 medlemmar och utgör ett
av Marthaförbundets 13 distrikt. Som medlem i
föreningen kan föreningens styrelse anta fysiska
personer som vill främja föreningens syfte.

VÅRT
UPPDRAG
är att fungera som ett svenskt martharum i
Helsingfors. Att alla hem och familjer skall ha
kunskap och övriga resurser att främja balans i
vardagen och för en hållbar utveckling, såväl
ekonomisk, ekologisk som social.

VÅRA MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2021
är att reagera och handla utgående från samhällssituationen.
Vi vill dela kunskap om vardagen och stärka marthagemenskapen. Föreningen
ska agera där det behövs och alla nya medlemmar välkomnas.

MEDLEMSÄRENDEN

Föreningen är medlem i Finlands svenska
Marthaförbund, Helsingfors Svenska
Bostadsstiftelse, Seniornätverket i Helsingfors
och Frivillignätverket i Helsingfors

MEDLEMSÄRENDEN

EVENEMANG
MÅL 2021: minst 20 olika evenemang ordnas.

Föreningen ordnar intressanta evenemang,
som omspänner både kunskapsdelning och
marthagemenskap. Evenemangen ska
tangera aktuella fenomen som bygger även
på hela Martharörelsens temaområden för
år 2021.

NÄTVERK

MÅL 2021: Nya kretsar och att skapa en
fungerande modell för äldre kretsar med få
kretsaktiva.

Föreningen vill möjliggöra att befintliga
kretsar träffas, att nya kretsar kan bildas
och att nya likväl som gamla medlemmar
ges möjlighet att bli hörda och påverka
föreningens verksamhet. Föreningen
understöder kretsarna även med
ekonomiskt bidrag som används för
kretsverksamheten.

MÅL 2021: föreningen ordnar minst två diskussionstillfällen
i samarbete med en annan aktör inom området

Föreningen satsar på att skapa nätverk med andra aktörer i huvudstadsregionen som jobbar med liknande målsättningar
som vi. Föreningen vill satsa på nätverkandet med övriga marthor, så väl svenskspråkiga som finskspråkiga. Det nordiska
samarbetet är viktigt och föreningen understöder föreningsmedlemmar som deltar i Nordens Kvinnoförbunds
sommarkonferens.
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4) Matkulturdagens 30 årsjubileum ordnas
tillsammans med Marthaförbundet den 9
oktober. Jubileumsfesten hålls i
Helsingfors.

Påskpyssel

3) Marthatips som videoklipp Föreningen gör ett antal videoklipp som
publiceras i föreningens sociala kanaler
längs med året.

april

HÖST

2) Post Jubileum 120 år Stina Wolter från Sverige besöker
föreningen och talar om medmänsklighet.
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1) Framtida marthan - kampanj för
att värva nya medlemmar
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PROJEKT 2021

KOMMUNIKATION
MÅL 2021: över 1000 följare på våra kanaler och mer synlighet för vår
verksamhet genom aktivitet på Instagram, Facebook och i media.
Medlemsbrev sänds ut minst 6 gånger under år 2021. Kretsinformation till kretsstyrelserna sänds
minst 2 gånger. Brev till medlemmar utan tillgång till e-post sänds 2 gånger. Välkomstbrev sänds
inom 3 dagar från att en ny medlem skrivits in.
Aktuell information om föreningen, kurser och evenemang finns tillgänglig på föreningens
hemsida, www.helsingforsmartha.fi. Info om verksamheten och evenemangen sprids via
dagspressen, föreningens Facebooksida och föreningens Instagramkonto. I de sociala kanalerna
sprids innehåll enligt målgrupp och vi använder ett aktivt målgruppstänk i planeringen av
kommunikationen. Den grafiska profilen hålls enhetlig och informationsstrategin följs.

ORGANISATION
Mål 2021: en långsiktig strategi för föreningen
Årsmötena (vår- och höstmöte) är föreningens högsta beslutande organ. Föreningen leds av en
styrelse som sammanträder sju gånger per år. Styrelsen utser vid behov olika arbetsgrupper som
närmare bereder ett visst ärende för styrelsen.Valberedningen förbereder val vid höstmötet och
utses av vårmötet.
På föreningen arbetar en verksamhetsledare och en informatör, båda på deltid. En värdinna
hjälper till i föreningens utrymmen på timbasis. Utöver detta gör kursledare uppdrag på
arvodesbasis för föreningen och frivilliga ställer upp vid föreningens olika evenemang.

EKONOMI
Mål 2021: föreningen utarbetar en ekonomisk strategi för de kommande 10 åren
I ekonomiska frågor satsar föreningen på ett långsiktigt tänk och på en stabil ekonomi som
möjliggör föreningens verksamhet. Utrymme ska finnas även för välgörenhet och nysatsningar.
Föreningen har två utrymmen, Hemvrån på Simonsgatan 12 och Kokvrån på Stora Robertsgatan
43. Utrymmena är i huvudsak till för förenings-och kretsverksamhet men hyrs ut till övriga, i
första hand föreningar som saknar egna utrymmen.
Föreningen delar ut stipendier från Lindfors fond till Nordiska sommarkonferensen, Labbnäs
semesterhem, deltagande i Förbundsmöten och Beredskapsförbundets Nasta-kurser.
Föreningen köper in garn som används för välgörenhetshandarbete.

