
Verksamhetsplan Föreningen Equal 2018 
 
Föreningen 
Föreningens styrelse skall hålla regelbundna och för föreningens medlemmar öppna möten. 
 
Ekonomi 
En god ekonomi är en förutsättning för att en förening ska kunna bedriva en bra och 
trovärdig verksamhet över tid. Styrelsen kommer att fortsätt arbeta för en ekonomi i god 
balans. 
 
Demokrati och arbetsgivarskap  
Föreningens styrning skall präglas av öppenhet och inkludering av medlemmar.  
Föreningens styrelsemöten skall som regel vara öppna för medlemmar. Styrelsen förbehåller 
sig dock rätten att ha stängda möten om situationen kräver det.  
 
Kunskap, kvalitet och kontinuitet 
Equals samtliga basverksamheter, Qvinnoqraft, Boendet, Kansliet samt Inflytandearbetet, 
skall präglas av kunskap, kvalitet och kontinuitet.  
Det handlar om basala saker som att komma i tid till möten, hålla arbetstider och öppettider, 
vara påläst inför möten, följa ingångna överenskommelser och avtal och ha ett bra 
bemötande gentemot besökare och andra aktörer vi möter inom ramen för vår verksamhet. 
Det handlar också om att ha en god förförståelse för de sammanhang föreningen verkar i. I 
detta arbete är det nödvändigt att styrelsen är en tydlig arbets- och uppdragsgivare med en 
fungerande och snabb dialog med anställda och ideella. 
 
Qvinnoqraft 
Qvinnoqrafts arbete skall fortsätta att drivas i den riktning man är inne på gällande socialt 
rättighetsarbete för kvinnor med missbruk/beroende, psykisk ohälsa och/eller annan social 
utsatthet 
 
Boendet 
Boendet skall fortsätta att drivas och utvecklas i riktning mot hög kvalitet för boende och 
placerande socialtjänst samt hög leveranssäkerhet 
 
Socialt rättighetsarbete 
Föreningen skall fortsätta sitt arbete med att erbjuda personer som behöver stöd i mötet 
med olika myndigheter. 
Vi skall erbjuda utbildning till andra föreningsaktiva som vill arbeta med sociala rättigheter. 
 
Läkemedelsrådgivning och stöd 
Föreningen skall erbjuda personer med biverkningar av läkemedel stöd och råd i 
nedtrappning, både per telefon, epost samt på hemsida. 
 
Intressepolitik 
-Föreningen skall hålla hög närvaro i olika brukarråd. 
-Föreningen skall besvara samtliga remisser som kommer från kommun, landsting eller andra 
aktörer. 



-Om det anses behövligt skall föreningen sammanställa rapporter om olika missförhållanden 
vi upptäcker och sedan kommunicera dessa utåt i de kanaler vi finner passande. 
 
Hemsida och sociala medier 
Föreningen skall fortsätt att producera en modern hemsida som med hjälp av filmer och 
texter för fram föreningens budskap 
 
Kampanj: Rätt till medicinfri psykiatrisk vård  
Föreningen skall inta en ledande position i en kampanj som syftar till att man som patient ska 
ha rätt till medicinfri psykiatrisk vård om man vill ha det. 
 
Måndagsklubben 
Föreningen skall fortsätt att producera evenemanget Måndagsklubben som diskuterar olika 
socialpolitiska frågor ur ett brett perspektiv. 
 
Utåtriktade aktiviteter 
Föreningen skall arrangera ett utbildningsseminarium om situationen för våldsutsatta 
kvinnor i särskild sårbarhet. 
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