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Verksamhetsplan och ekonomiska riktlinjer för 2018
Syfte
Världsbutiken i Örebro är en ideell förening med uppgift att sälja hantverk och livsmedel, som
tillverkats enligt principerna för Fair Trade, från småskaliga producenter i Latinamerika,
Afrika och Asien samt att genom information och utbildning verka för en ökad medvetenhet
om rättvis handel och en rättvisare global handel.
Kommentar:
Föreningens överskott används för att utveckla Världsbutiken och för informations- och
utbildningsinsatser enligt syftet.
Föreningen är medlem i Organisationen Fair Trade Återförsäljarna, som är den rikstäckande
medlemsorganisationen för återförsäljare av rättvist handlade produkter i Sverige.
Organisationen Fair Trade Återförsäljarna är medlem i World Fair Trade Organization
(WFTO), både på europeisk och global nivå och stödjer också Föreningen för Fairtrade.
Mål för 2018
 Försäljningen har ökat med minst 10%.
 Medvetenheten om Fair Trade och Världsbutikens roll har ökat hos allmänhet, kunder,
organisationer och medlemmar.

Aktiviteter
För att nå målen prioriteras aktiviteter utifrån 4 områden:
1. Utåtriktade aktiviteter. I området ingår planering, genomförande och uppföljning av
extern försäljning vid mässor och marknader och utåtriktad information (trycksaker,
sociala medier, annonsering) samt aktiviteter som vänder sig till fackliga, politiska och
kyrkliga organisationer.
2. Föreningen. I området ingår att rekrytera medlemmar och butiksvärdar, arrangera
medlemsmöten och årsmöte, skicka ut medlemsinformation. I området ingår också att
utveckla innehåll och former för intern information, introduktion och utbildning för
butiksvärdar, nya volontärer samt genomföra möten för volontärer/butiksvärdar.
3. Butiken. I området ingår att utveckla och underhålla butiken (inredning,
varuexponering, varuinformationen) och planera, genomföra och följa upp kampanjer i
butiken samt ansvara för bemanning.
4. Inköp och försäljning. I området ingår att planera, genomföra och följa upp inköpsoch försäljningsverksamheten utifrån aktuella ekonomiska ramar. Dessutom ingår att ta
fram riktade försäljningsaktiviteter/ kampanjer samt svara för prissättning och
datummärkning.

Arbetet i föreningen - Medlemmarnas delaktighet och engagemang
Organisation och arbetssätt

Styrelsen
Styrelsens ska leda och följa upp arbetet i föreningen. Det innebär att planera verksamheten
och följa upp med fokus på prioriterade aktiviteter. Styrelsen har det ekonomiska ansvaret
och beslutar i ekonomiska frågor. Arbetet i styrelsen skall fokuseras på strategiska frågor och
ekonomiska analyser som rör verksamhetens långsiktiga utveckling.
Styrelsen beslutar om riktlinjer med förutsättningar, ansvar och befogenheter för de olika
aktivitetsområdena.
Ansvariga för aktivitetsområden m.m.
Styrelsen utser inom eller utom sig ansvariga för Butiken, för Inköp och försäljning och för
övriga aktiviteter och ansvarsområden. I ansvaret ingår att utifrån fastställda riktlinjer svara
för att det bedrivs målinriktade konkreta aktiviteter enligt uppdraget. Dessa fastställs i en
aktivitetsplan som godkänns av styrelsen och är underlag för rapportering till styrelsen.
Till de olika aktivitetsområdena knyts vid behov arbetsgrupper som utses av den ansvarige
efter förankring i styrelsen.
Delaktighet och engagemang
För att öka delaktigheten, engagemanget och ta tillvara kompetens och erfarenheter hos
föreningens medlemmar är det viktigt att flera medlemmar engageras i de aktiviteter som ska
genomföras.
Uppföljning
Uppföljning mot målen görs vid styrelsemöte i juni, september och inför arbetet med
verksamhetsberättelsen för 2018 och verksamhetsplan för 2019.
Ekonomiska riktlinjer
Bokslutet för 2018 ska visa att den förstärkning av ekonomin som skett under 2017 kvarstår.
Det ska finnas ekonomiskt utrymme att vid varje månadsslut betala de fasta kostnaderna och
ekonomiskt utrymme ska också finnas löpande så att verksamheten kan fortsätta att utvecklas.
Uppföljning av ekonomin ska göras löpande under året. Styrelsen ska utveckla statistik m.m.
för att effektivt kunna följa upp verksamheten.
Kontanthanteringen ska ses över och förbättras.

Styrelsen

