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Verksamhetsplan 2019 för JAK Stockholm
Antagen av ansvarsgruppen oktober 2018

Ändamål & verksamhet
Lokalavdelningens ändamål är att främja medlemmarnas inflytande och deltagande i JAK
Medlemsbank som förening.
Lokalavdelningen ska bedriva utbildning i rättvis och hållbar ekonomi, sprida information om
JAK Medlemsbank, understödja medlemsinitiativ samt annan förenlig verksamhet.
Intresset för JAK ökar i Stockholmsregionen. För att möta efterfrågan vill ansvarsgruppen
inspirera fler medlemmar att engagera sig i lokalavdelningens verksamhet.

Ansvarsgrupp
Ansvarsgruppen ska enligt riktlinjerna hålla minst sex möten och se till att lokalavdelningens
verksamhet fungerar. Arbetet ska bedrivas på ett sätt som är i enlighet med lokalavdelningens
ändamål.

Arbetsgrupper
Ansvarsgruppen planerar att under 2019 förstärka olika arbetsgrupper där medlemmar i
Stockholmsområdet kan möta andra och tillsammans engagera sig inom olika områden.
Förhoppningen är att på så vis kunna engagera fler och få en mer livaktig lokalavdelning med
större kontinuitet i verksamheten.

Informationsspridning
Vi vill sprida medvetenhet och kunskaper om rättvis och hållbar ekonomi, om JAK
medlemsbank, dess tjänster samt lokalavdelningens arbete. Ambitionen är att göra det genom
att ansvarsgruppen, arbetsgrupper och andra medlemmar hjälps åt med att planera och
genomföra nedanstående aktiviteter.

GRUNDKURSER
En till två grundkurser per termin.

MEDLEMSMÖTEN
Lokalavdelningen har för avsikt att göra medlemmarna i Stockholm mer delaktiga och därmed
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kalla till minst ett medlemsmöte per termin.

FÖRELÄSNINGAR OCH SEMINARIER
I den mån och kapacitet som finns kommer föreläsningar och seminarier dels att hållas för
medlemmar inom JAK men lokalavdelningen har även för avsikt att synas på andra evenemang
och där hålla i föreläsningar och seminarier om JAK och rättvis ekonomi, internt och externt.

UTÖKAT SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER
Genom samarbete med andra organisationer kan vi nå ut till fler. Vi vill, i den mån kapacitet
finns, fortsätta stödja initiativ som är i JAK:s anda. Om möjlighet finns vill vi även fortsätta
samarbeta internationellt med Jak-Italien, Jak-Danmark, Jak-Spanien samt andra Jak
organisationer i världen.

MEDLEMSVÄRDET OCH MEDLEMSENGAGEMANG
Påvisa och bidra till medlemsutveckling inom JAK medlemsbank genom utbildning, deltagande i
evenemang och föreläsningar.

JAK-DAGEN
Fira JAK-dagen med spännande evenemang.
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