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Verksamhetsplan och ekonomiska riktlinjer för 2020 
 
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. En annan uppgift är att genom information och utbildning verka för en 

ökad medvetenhet om rättvis 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 Organisation 

(WFTO), både på europeisk och global nivå.  

Fair Trade konceptet  
Vid Fair Trade Återförsäljarnas årsmöte 2020 kommer ett förslag till nya medlemskriterier 

och medlemskategorier att behandlas. Utgångspunkt för översynen är WFTO:s s.k. Retailer 

Standards där andelen Fair Trade produkter ska vara minst 60% för att godkännas som 

”Världsbutik”.  

Under 2020 ska styrelsen ta fram ett förslag utifrån de nya förutsättningarna för beslut vid 

årsmötet 2021.   

Mål för 2020 
• Försäljningen har ökat med 5 procent jämfört med 2019 och minst 50 procent av 

försäljningen är hantverksprodukter. 

• Föreningen deltar i marknader, bjuder in till butiken m.m. i ökad omfattning för att 

öka medvetenheten om Fair Trade och Världsbutikens roll hos allmänhet, kunder, 

organisationer och medlemmar.  

 

Aktiviteter 
För att nå målen prioriteras aktiviteter inom tre områden:  

1. Utåtriktade aktiviteter  

I området ingår att  

• planera, genomföra och följa upp extern försäljning vid mässor och marknader 

• ta fram och distribuera utåtriktad information (trycksaker, sociala medier, 

annonsering) 

• planera och genomföra aktiviteter som vänder sig till olika organisationer/föreningar 

och andra verksamheter 

• delta i styrgruppen för Fairtrade City Örebro.
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2. Föreningen 

I området ingår att  

• rekrytera nya medlemmar och butiksvärdar 

• arrangera medlemsmöten och årsmöte 

• skicka ut medlemsinformation 

• utveckla innehåll och former för intern information 

• introducera och utbilda butiksvärdar och nya volontärer 

• planera och genomföra möten för volontärer/butiksvärdar. 

3. Inköp/försäljning och butik  

I området ingår att  

• planera och genomföra försäljningsaktiviteter/ kampanjer 

• följa upp inköps- och försäljningsverksamheten 

• utveckla och underhålla butiken (inredning, varuexponering, varuinformationen) 

• hitta nya leverantörer och produkter som passar i sortimentet 

• årligen plocka bort och sälja ut svårsålda produkter för att ge plats för nyheter 

• se över principerna för prissättning samt sätta priser  

• regelbundet kontrollera datummärkningen.  

Organisation och arbetssätt 
Styrelsen   
Styrelsens ska planera och styra verksamheten samt följa upp målen. Styrelsen har det 

ekonomiska ansvaret och beslutar i ekonomiska frågor. Arbetet i styrelsen ska fokuseras på att 

driva och utveckla verksamheten utifrån de utmaningar som finns inom rättvis handel och 

butikshandeln i stort.  

 

Ansvariga för aktivitetsområden m.m. 

Styrelsen utser ansvariga för inköp/försäljning och butik, utåtriktade aktiviteter samt övriga 

aktiviteter och ansvarsområden. I ansvaret ingår att bedriva målinriktade aktiviteter samt 

rapportera till styrelsen för uppföljning.  

Till aktivitetsområden och aktiviteter knyts vid behov arbetsgrupper.  

 

Delaktighet och engagemang  

En av grundpelarna i föreningens verksamhet är alla volontärer som med stort engagemang 

bidrar i föreningens aktiviteter. Det är viktigt att ge förutsättningar för fortsatt delaktighet och 

engagemang och ta tillvara kompetens och erfarenheter hos föreningens medlemmar.  

Uppföljning av målen 
Uppföljning av målen görs vid styrelsemöte i juni, september och inför arbetet med 

verksamhetsberättelsen för 2020 och verksamhetsplanen för 2021. 

Ekonomiska riktlinjer  
Bokslutet för 2020 ska visa på balans mellan intäkter och kostnader. Det ska finnas 

ekonomiskt utrymme att vid varje månadsslut betala de fasta kostnaderna och ekonomiskt 

utrymme ska också finnas löpande så att verksamheten kan utvecklas. 

Uppföljning av ekonomin ska göras löpande under året. Styrelsen ska fortsätta utveckla 

statistik m.m. för att effektivt kunna följa upp verksamheten. 

 

Beslutad vid årsmötet 2020-02-27 


