Dionysos Årsmöte 2017 - Verksamhetsplan
Med årets verksamhetsplan vill vi fortsätta arbetet med konceptuella riktningar och konkreta,
mätbara mål så att det arbete som styrelsen gör har riktning och att både styrelse och förening
har möjlighet att följa upp hur arbetet går.

Vi definierar även några olika ansvarsområden som styrelsen behöver ansvara för under året då
några av dessa kan komma att strykas från stadgarna.
Planen beskriver även vilka aktiviter vi har anledning att tro kommer ske under året samt ett
underlag för aktiviteter som efterfrågas eller avses komma igång.

Riktning
Fokus på fler små aktiviteter
Det är mycket begärt av en person som är villig att arrangera något att skapa en ny
rollspelsgrupp, ett minilajv eller andra stora aktiviteter. Och att finna deltagarna kan vara en
utmaning på grund av tidsåtgång och längre engagemang.
Däremot har vi haft ganska goda framgångar under 2016 med mindre aktiviteter, såsom
brädspelskvällar, TV-spelskvällar, LAN-träffar och hantverkskvällar som tar en vardagskväll eller
helgdag i anspråk.
Om vi kan motivera och inspirera fler medlemmar i föreningen att arrangera sådana aktiviteter
och bjuda in föreningens medlemmar och om de vill även andra människor så får vi en mer livlig
aktivitetsnivå i föreningen och alla får fler tillfällen att hänge sig åt sina intressen i gott sällskap.

Öka kontakt och sammanhållning
Stämningen i föreningen upplever är god. Men kontakten inom föreningen är inte lika tät som
den en gång varit, varken på forumet eller i den fysiska vardagen. Det har troligen mestadels
praktiska och åldersmässiga skäl. Uppslutningen på aktiviteter är ofta väldigt avhängig på hur
mycket arrangören är villig att jaga.
Det kan verka cyniskt att uttalat arbeta på kontakt och sammanhållning men det sätter ord på
något som är lite mer svårpåtagligt. Nämligen huruvida föreningen är en aktiv del av
medlemmarnas liv. Hur livlig föreningen är.
●

Har man en Dionysos-tröja som man tycker om?

●
●
●

Finns det någon tillställning som du vet kommer ske om en månad som du redan nu ser
fram emot?
Kommer du träffa andra medlemmar på någon aktivitet redan nästa vecka så att ni kan
prata om det tillsammans?
Förbereder du något roligt att göra tillsammans med andra föreningsmedlemmar?

Det här har funnits i olika utsträckning i olika perioder av föreningens existens och det är något
vi kan sträva efter om vi vill uppnå det.

Stärka ekonomin
Mer ekonomi innebär att vi kan spendera pengar på saker vi vill göra i större utsträckning och
föreningen kan bidra med mer till medlemmar.

Nytt område: Lärande och workshops
Vi vill utöka Dionysos verksamhet med en ny riktning och bidra till våra medlemmars lärande
och skapa en god kunskapsspridning inom föreningen.

Konkreta mål
Spela onlinespel tillsammans
Vi har många som spelar på nätet regelbundet och det är god tid att börja organisera lite
samordnat spel av olika sort.
Konkret: 12 registrerade studiecirkeltillfällen via onlinespel.

Studiecirklar
Börja med studiecirklar, både för våra existerande aktiviteter, för att stärka föreningens
ekonomi, samt för vårt nya område med lärande.
En fördel med studiecirklar är också att vi eftersom vi behöver rapportera informationen också
för noggrann statistik på aktiviteter och deltagandet. Det kan vara frivilligt som arrangör förstås
men vi kan också systematisera det lite inom föreningen så att t.ex. styrelsen ansvarar för att
göra rapporteringen så smidig som möjligt.
Konkret: Påbörjat minst 4 studiecirklar.

Introducera en större aktivitet som engagerar många medlemmar
Tidigare har det diskuterats att ha en föreningsträff eller så. Att ha en träff under året som ska
samla medlemmarna men som inte handlar om årsmötets formalia, utan snarare om att kanske
prova att spelleda något scenario, testa ett brädspel man varit sugen på eller liknande skulle
kunna vara en väldigt rolig aktivitet. En helgdag då man träffas och spelar från förmiddag till
kväll, eller kanske en hel helg om det verkar genomförbart.
Att få en stor del av föreningen samlad vid samma tillfälle tror jag vore väldigt värdefullt. Och att
ha ett visst datum under året att se fram emot för hobby-nördande kan vara nog så
tillfredställande som vissa konventsentusiaster vet.
Konkret: Genomföra en stor hobbyfokuserad träff för hela föreningen.

Nya intäkter
Vad det innebär är upp till styrelsen men en efterfrågad sak är Dionysos-tröjor och liknande.
Konkret: Minst 500 kronor i nya intäkter.

Sociala aktiviteter
Träffar som har fokus på umgänge snarare än hobbyverksamhet.
Konkret: Genomföra en socialt fokuserad aktivitet i föreningens regi.

Ansvarsområden och uppdrag

Vissa av dessa har varit uttalade ansvarsområden och vissa har varit outtalade delar av
uppdrag. Här tar vi upp områden vi anser är viktiga att ha i åtanke eller där årsmötet avser
någon slags förändring.

Lokalen
Vi brukar tilldela en specifik person som är ansvarig för lokalen och därmed också att hålla ett
öga på om något är på väg att ta slut och lösa så att saker köps in och kommer till lokalen.

Hemsidan & webbansvar
Ansvar för webben innebär att sköta vidare utveckling, uppdateringar, grundläggande trygghet
som backuper. De senaste åren har detta skötts av Lars, hemsidan ligger på hans server utan
kostnad och det mesta tekniska sköts av honom. Det har även varit han som ansvarat för
utveckling, fixar, och allt som hör därtill. Om styrelsen avser ändra på det så är bra att känna till.
Lars är väldigt intresserad av eventuella personer som är intresserade av att bidra på olika sätt
med Dionysos tekniska sida men har inga problem med att fortsätta ansvara för driften tills
vidare.

Sammankalla styrelsemöten
Styrelsen åläggs att ta fram en bättre rutin för att kalla till styrelsemöten och arbeta utefter den
då det genomförts färre styrelsemöten än det skall.

Informera om styrelsemöten
När styrelsemöten genomförts bör föreningen informeras, protokoll laddas upp och det kan vara
en god idé att göra en mindre sammanfattning om vad som sagts på mötet så att medlemmarna
kan läsa protokollet om de önskar. Det här är en rutin som har fungerat bra när möten skett,
främst genom att informationen läggs upp direkt när mötet är över.

Registrering av medlemmar
Styrelsen åläggs att förenkla processen för att bli medlem. Den är av historiska skäl delvis
grundad på att undvika att lägga upp kontonumret på hemsidan och skulle kunna göras långt
enklare.
Rutinen för att skapa nya medlemskonton är också ett ansvarsområde som bör hållas i åtanke.
Det har de senaste åren skötts av kassören då denne har tillgång till att se om betalning kommit
in.

Aktiviteter
Planerade eller förväntade
●
●
●

Ett flertal rollspelsgrupper
TV-spelskvällar
Brädspelskvällar

●
●
●

Hantverkskvällar
LAN-träffar
Bokcirkel

Önskade eller på idéplanet
●
●
●
●

Rollspelsscenarion
Titta på serier tillsammans
Litet lajv
Hackathon

