Beslutad: 2019-11-16

VERKSAMHETSPLAN 2020
Verksamhetsplanen beskriver effekter som förbundet vill uppnå
under verksamhetsåret med utgångspunkt från måldokumentet
och resurser.
Förbundet ska verka för en hög kvalitet inom vård,
rehabilitering och omsorg
 Kunskapen om stroke inom vård och omsorg ska öka.
Minst 650 personalen inom hela vård-och omsorgskedjan ska genomföra
Webb-strokekompentensutbildningen/strokekompetensutbildningen och
erhålla kompetensbevis. Utbildningen är ett samarbete mellan förbundet,
SKL samt Umeå universitet.
Marknadsföring om utbildningen kan ges i samband med möten,
utställningar, samverkansgrupper, via hemsidan, och andra kanaler.
Föreningarna kan bidra med information direkt till enheterna.
Vem: kansliet.


Fler ska få tillgång till rehabilitering efter stroke.

Fler ska få möjlighet till rehabilitering och uppföljning efter stroke.
Förbundet ska i olika sammanhang, under 2020, sätta fokus på vikten av
rehabilitering samt strukturerad uppföljning efter stroke.
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Exempel på aktiviteter är prioritering av forskningsbidrag, opinionsbildning
vid politikerträffar och andra beslutsfattare, krav på individuell
rehabiliteringsplan samt belysning i artiklar i StrokeKontakt och andra
tidningar. Aktiviteter i samverkan med andra organisationer samt
marknadsföring av Post Stroke Check List, SIP samordnad individuell plan
och de nya strokeriktlinjerna.
Vem: Kansli samt styrelse.

Strokeforskningen ska stödjas och kunskapen om stroke
ska öka.


Resurserna till Strokefondens ändamål ska stärkas

Strokefondens ändamålen är att stödja forskning, information och utveckling
samt utbildning.
Målet är att insamlingen till Strokefonden, exklusive arv, ska öka mot 2019.
Fonden ska bli mer känd genom att förutom annonsering mm producera en
reklamfilm om fonden för hemsida, utställningar, föreningar och sociala
medier.
Under 2020 ska Strokefonden bidra med 2 100 000 kr till olika
forskningsprojekt. Projekt med inriktning på rehabilitering och uppföljning
ska prioriteras. Forskningsresultat ska belysas.
Vem: Kansliet och vetenskapliga rådet samt styrelsen.


Informationsmaterial

Fler ska nås av information om stroke och dess konsekvenser. Nytt material
behöver tas fram i olika format. Informationsfilmer ska produceras för
hemsidan och sociala medier. Informationsfoldern om förbundet ska
översättas till ytterligare ett annat språk.
Vem: Kansliet.

Fler ska få tillgång till förbundets verksamhet och
möjligheten till påverkansarbete ska öka.


Antal medlemmar ska öka

Föreningarna ska få stöd i att behålla och värva nya medlemmar. Målet är
9 300 medlemmar vid årets slut.
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Rekryteringskampanjen med Sverigelotter ska fortsätta. Handledning för
rekrytering skickas ut till alla föreningar. Förbundets film kan användas.
Vem: Kansliet.


Antal föreningar ska öka

Minst en ny läns- eller lokalföreningar ska bildas under året.
Föreningar med problem att finna en styrelse ska få stöd för att fortsätta
diva verksamheten. Minst två stormöten ska genomföras i ex Norrtälje samt
Karlstad.
Vem: Kansli samt eventuellt en styrelserepresentant.

Organisationen ska utvecklas och stärkas


För att stärka organisationen bjuds nya föreningsordföranden in till kansliet

Under 2020 ska nyvalda föreningsordföranden bjudas in till kansliet för
introduktionsutbildning, att bilda nätverk och föra dialog tillsammans med
kanslipersonal och styrelseordförande.
Vem: Kansliet samt ordförande.
 Hemsida till föreningarna.
Förbundet ska arbeta för att erbjuda föreningarna en mall för hemsida.
Vem: Kansliet.
 Processen med införskaffande av ett nytt medlemsregister ska påbörjas.
Förbundet har behov av ett mer tidsenlig medlemsregister.
Vem: Kansliet.


Representantskap och ordförandekonferens

Representantskap och ordförandekonferens ska genomföras i slutat av maj
eller i början av juni 2020.
Fortbildning, workshops och samverkan är teman för
ordförandekonferensen.
Vem: Kansliet och styrelsen.


Förutsättningarna för påverkansarbete ska stärkas



Föreningskunskapen ska öka

Förbundet ska ge stöd till de föreningar som behöver det för att utöva
påverkansarbete.
Vem: Kansliet.
Alla nya föreningar som önskar ska få grundläggande utbildning.
Föreningarnas valberedningar och styrelser som så önskar ska erbjudas en
utbildning.
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Vem: Kansliet.


Föreningsutvecklingen ska stimuleras

Föreningarna ska via ett särskilt föreningsstöd kunna söka ekonomiskt stöd
från förbundet för verksamheter som inte ingår i ordinarie verksamhet.
Vem: Kansliet samt Arbetsutskottet AU.
Många föreningar upplever problem att motivera medlemmar till att ingå i
den lokala styrelsen. Detta ska underlättas och en inventering av
problembilden hos aktuella föreningar ska göras.
Vem: Kansli samt styrelse.

Informationen om STROKE-Riksförbundet och
föreningarna bör utvecklas så att fler känner till
verksamheten


Strokedagen 2020 ska uppmärksammas

Vid Strokedagen, tisdagen den 12 maj, ska förbundet sprida information om
stroke samt verksamheten.
World stroke Day 29 oktober kommer uppmärksammas på hemsida och
sociala medier.
Vem: Kansliet.
 Anhörigdagen ska uppmärksammas
Någon form av aktivitet ska genomföras ex artikel, debattartikel,
pressmeddelande, sociala medier eller hemsida.
Vem: Kansli samt styrelse.


Almedalen

Förbundet ska överväga medverkan vid inbjudan från annan arrangör vid
Almedalsveckan.
Vem: Kansli samt ordförande eller annan lämplig för uppdraget.


Förbundets och föreningarnas närvaro i sociala medier och hemsidor ska
stimuleras

Föreningarna ska stödjas i hur man använder en hemsida och sociala
medier. Hur man kan sprida information och kampanja i sociala medel
samt hemsida kan vara ämnen för ordförandekonferensen.
Vem: Kansli och styrelse
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