
Vision 2022 (femårsplan)

Vår anläggning från Uddevalla hamn till Bengtsfors är färdigutbyggd i våra egna lokaler 
på Ängevi, Ängebacken (arbetslivsmuseum).

Vi erbjuder aktiviteter för allmänheten, såsom ”körningar”, öppet hus, bildvisningar och
föreläsningar. Vi värvar fortlöpande och efter kapacitet nya medlemmar, i första hand 
ungdomar.
Hur når vi dit??

1. Värdegrund

Värdegrunden är vår förenings gemensamt formulerade värderingar.

●  Varje enskild medlem skall känna sig sedd och bekräftad.
●  Vi skall alltid bemöta varandra med respekt och värdighet. Vi bryr oss om varandra..
●  Alla som vill – oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell 
    läggning skall känna sig trygga och välkomna i vår förening.
●  Glädje och gemenskap är starka drivkrafter i vår verksamhet, som vi vill bedriva för att
    kunna ha roligt, må bra, äta vår korv och göra goda prestationer.

2. Organisation och ansvarsfördelning

●  Styrelse
●  Modulgrupp med gruppledare
●  Dokumentgrupp/PR med gruppledare.
●  Lokalgrupp med gruppledare.
●  Aktiva medlemmar och medlemmar.

3. Ekonomi
●  Bidrag och sponsring.
●  Medlemsavgifter (aktiva och medlemmar).
●  Försäljning av vykort mm.
●  Bildspel och föreläsningar.



4. PR och opinionsbildning

●  Hemsida.
●  Lelångennytt.
●  Visning av bildspel.
●  Utställningar.
●  Föreläsningar.
●  Öppet hus och ”körningar” för medlemmar och allmänheten.
●  Delta i lokala mässor som passar för vår verksamhet.

Handlingsplan våren och hösten 2018

Våren

Avsluta uppbyggnaden av Ödeborg och Bäckefors.
Gå vidare med uppbyggnaden av Uddevalla hamnstation (hela året).
Planera för tillbyggnad av fastigheten enligt Larsinges ritning.
Alltefter efterfrågan visar vi bildspel och anläggningen samt håller föreläsningar (hela året).
Årsmöte i februari.
Styrelsemöte en gång/månad (ej semesterperiod).
Sista tisdagen i varje månad kl 18.00-20.00 (ej semester- och julperioder) ”körning” och
visning av anläggningen.

Hösten

Fortsätter med uppbyggnaden av Uddevalla hamnstation.
Tillbyggnad av fastigheten.
Alltefter efterfrågan visar vi bildspel och anläggningen samt håller föreläsningar (hela året).
Öppet hus en lördag i september.
Hur strukturerar och dokumenterar vi allt vårt bild- och textmaterial på ett bra sätt ?.
Sista tisdagen i varje månad kl 18.00-20.00 (ej semester- och julperioden) ”körning” 
och visning av anläggningen.


