Yrkesföreningen Församlingspedagoger i Svenska kyrkan
Årsmötet 2018



Proposition 2018:3 & 4
Verksamhetsplan och budget 2018
Yrkesföreningens huvudsakliga syfte är att arbeta med, och stärka varandra i, vår yrkesroll.
Som yrkesförening vill vi därför se och uppmärksamma församlingspedagogernas frågor och
behov vad gäller fortbildning och utveckling av våra tjänster. Vi vill värna
församlingspedagogutbildningen och rekryteringen till den.
Vi vill också värna möjligheten för dem som arbetar på pedagogiska tjänster, men med annan
kompetens än församlingspedagogutbildningen att fortbilda sig.
Vi vill arbeta för att församlingarna ska se behovet och värdet av pedagogisk kompetens i
arbetslagen.
Med dessa saker i fokus vill vi arbeta upp föreningen genom medlemsrekrytering och
nätverkande. Utifrån dessa mål och tankar har vi lagt årets verksamhetsplan och budget.

Årsmötet och kongress 2018
I år ligger vårt årsmöte i samband med Kongress 2018.
Årsmötet; 3 500:-

Årsmöte 2019
Arbete med att hitta ett lämpligt sammanhang för årsmöte 2019 pågår för fullt och
förhoppningen är att vi ska ha ett bra förslag till årsmötet 2018.
Fortbildning 2019; 3 000:-

Styrelsen
Styrelsen kommer även 2018 fortsätta att arbeta med skypemöten. Men behovet att mötas och
arbeta är viktigt. Vi planerar för två fysiska möten under året utöver det konstituerande mötet.
Styrelsen; 10 000:-

Administration
Våra kostnader för bank och porto är ganska fasta men vi måste även ge möjlighet för
föreningens medlemmar att använda rollups, foldrar och annat vid ev. stiftsarrangemang.
Administration; 3 000:-

Representation
Styrelsen vill under 2018 fortsätta arbeta med att yrkesföreningen ska synas i olika
sammanhang. Detta innebär bl.a. att besöka synas på relevanta stiftshändelser,
utbildningsdagar och andra relevanta mötesplatser. Denna representation behöver inte göras
av styrelsen, tanken är att medlemmar ska kunna få bidrag från denna post för att representera
yrkesföreningen för att t.ex. synas på olika evenemang.
Representation; 6 000:-

Besöka utbildningsinstitut
Medlemmarna är det viktigaste vi har. Som en del i medlemsrekryteringen vill vi besöka
Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Vi vill därigenom bygga en god relation med
pedagogutbildningen för att föra en dialog om församlingspedagogik och yrkesroll.
Besöka utbildningsinstitut; 1 000:-

Profilprodukter
I arbetet med att synas måste vi även möjliggöra att vi syns. Vi vill fortsätta avsätta pengar till
att beställa nyckelband och pennor samt titta på att ta fram en pin.
Profilprodukter; 6 000:-

INKOMST
Medlemsavgifter
Bidrag
SUMMA INKOMST

Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2018
10 000,00 7 300,00 10 000,00
20 000,00 1 500,00 20 000,00
30 000,00 8 800,00 30 000,00

UTGIFTER
Evenemang
Teologifestivalen med Årsmöte
Årsmöte och kongress 2018
Årsmöte 2019

3 500,00
2 000,00
0,00

2 919,43
0,00
0,00

0,00
3 500,00
3 000,00

10 000,00

3 194,00

10 000,00

Administration

2 500,00

2 198,50

3 000,00

Synas på relevanta stiftshändelsen

1 000,00

0,00

0,00

Representation
Representation
Besöka utbildningsinstitutet
Pedagogshoppen
Profilrodukter

6 000,00
2 000,00
3 000,00
0,00

1 392,00
0,00
9 476,00
0,00

6 000,00
1 000,00
0,00
6 000,00

30 000 19 179,93

32 500,00

0 -10 379,93

-2 500,00

Styrelsen
Styrelsen

SUMMA UTGIFTER

RESULTAT

