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Årsplan för 20152018Årsplan för 20152018Årsplan för 20152018

Januari JuliJanuari Juli
Matlagningsgruppen SommarlovMatlagningsgruppen SommarlovMatlagningsgruppen Sommarlov

Februari AugustiFebruari AugustiFebruari Augusti
Verksamhet inom barnomsorgen AllemanutVerksamhet inom barnomsorgen Allemanut
Allemanut LedarutflyktAllemanut Ledarutflykt
MatlagningsgruppenMatlagningsgruppenMatlagningsgruppen
Ev. Sportlovsaktivitet SeptemberEv. Sportlovsaktivitet September

Verksamhet inom barnomsorgenVerksamhet inom barnomsorgenVerksamhet inom barnomsorgen
Mars MatlagningsgruppenMars Matlagningsgruppen
Verksamhet inom barnomsorgen AllemanutVerksamhet inom barnomsorgen AllemanutVerksamhet inom barnomsorgen Allemanut
ÅrsmöteÅrsmöte
Matlagningsgruppen OktoberMatlagningsgruppen OktoberMatlagningsgruppen Oktober
Allemanut Verksamhet inom barnomsorgenAllemanut Verksamhet inom barnomsorgen
50-årsfirande Matlagningsgruppen50-årsfirande Matlagningsgruppen50-årsfirande Matlagningsgruppen

AllemanutAllemanut
April Geocaching aktivitetApril Geocaching aktivitetApril Geocaching aktivitet
Verksamhet inom barnomsorgenVerksamhet inom barnomsorgen
Matlagningsgruppen NovemberMatlagningsgruppen November
Allemanut Verksamhet inom barnomsorgenAllemanut Verksamhet inom barnomsorgen
Cykelturen                                                                      MatlagningsgruppenCykelturen                                                                      Matlagningsgruppen
Vårstädning vid Gläntan AllemanutVårstädning vid Gläntan AllemanutVårstädning vid Gläntan Allemanut
Geocaching aktivitet HöstlovsaktivitetGeocaching aktivitet Höstlovsaktivitet

Maj DecemberMaj December
Verksamhet inom barnomsorgen Verksamhet inom barnomsorgenVerksamhet inom barnomsorgen Verksamhet inom barnomsorgen
Matlagningsgruppen MatlagningsgruppenMatlagningsgruppen MatlagningsgruppenMatlagningsgruppen Matlagningsgruppen
Allemanut JulfestAllemanut Julfest
CykelturenCykelturenCykelturen

Juni Därutöver kommer Tisdagsgruppen attJuni Därutöver kommer Tisdagsgruppen att
Verksamhet inom barnomsorgen vara verksam varje vecka under helaVerksamhet inom barnomsorgen vara verksam varje vecka under helaVerksamhet inom barnomsorgen vara verksam varje vecka under hela
Cykelturen året.Cykelturen året.
Prova-På-PaddlingProva-På-PaddlingProva-På-Paddling
MatlagningsgruppenMatlagningsgruppen
Walk AboutWalk AboutWalk About



Vi kommer under år 2018 att fokusera på följande;Vi kommer under år 2018 att fokusera på följande;

Ge ut informationsbrev en gång per kvartal via elektronisk post, till medlemmar och andra Ge ut informationsbrev en gång per kvartal via elektronisk post, till medlemmar och andra Ge ut informationsbrev en gång per kvartal via elektronisk post, till medlemmar och andra 
personer med e-mailadress.personer med e-mailadress.

I samband med att Allemanut respektive Cykelturen startar sina säsonger, skall en aktiv I samband med att Allemanut respektive Cykelturen startar sina säsonger, skall en aktiv 
marknadsföring av föreningen riktas till deltagarna. marknadsföring av föreningen riktas till deltagarna. marknadsföring av föreningen riktas till deltagarna. 

Fortsätta arbeta för en intressant och innehållsrik hemsida.Fortsätta arbeta för en intressant och innehållsrik hemsida.

Ha ett utvecklande samarbete med skolorna och andra verksamheter, gällande barn och Ha ett utvecklande samarbete med skolorna och andra verksamheter, gällande barn och 
fritids, ungdomsverksamhet. Marknadsföra oss på förskolorna och skolorna.fritids, ungdomsverksamhet. Marknadsföra oss på förskolorna och skolorna.fritids, ungdomsverksamhet. Marknadsföra oss på förskolorna och skolorna.

Ha en konstruktiv dialog med ansvariga inom Norrtälje kommun gällande gemensamma Ha en konstruktiv dialog med ansvariga inom Norrtälje kommun gällande gemensamma Ha en konstruktiv dialog med ansvariga inom Norrtälje kommun gällande gemensamma 
kulturaktiviteter och överenskomna åtaganden, samt vara remissinstans.kulturaktiviteter och överenskomna åtaganden, samt vara remissinstans.

Sprida verksamhetsinformation via hälsocentraler, bibliotek, badhus etc., med fokus på Sprida verksamhetsinformation via hälsocentraler, bibliotek, badhus etc., med fokus på 
folkhälsa.folkhälsa.folkhälsa.

Marknadsföra föreningen genom media och andra former.Marknadsföra föreningen genom media och andra former.Marknadsföra föreningen genom media och andra former.

Fortsätta hålla en utvecklande dialog med våra medlemmar.Fortsätta hålla en utvecklande dialog med våra medlemmar.

Ge våra ledare och funktionärer stöd och uppmuntran i deras arbete.Ge våra ledare och funktionärer stöd och uppmuntran i deras arbete.

Uppmuntra ledare och funktionärer till att delta i utbildningar.Uppmuntra ledare och funktionärer till att delta i utbildningar.

 Vi vill särskilt inrikta oss på att nå yngre medlemmar som aktivt vill engagera sig för  Vi vill särskilt inrikta oss på att nå yngre medlemmar som aktivt vill engagera sig för 
tillväxt in i framtiden.tillväxt in i framtiden.tillväxt in i framtiden.

Hålla våra befintliga verksamheter igång med fortsatt hög kvalité.Hålla våra befintliga verksamheter igång med fortsatt hög kvalité.Hålla våra befintliga verksamheter igång med fortsatt hög kvalité.

Gläntan är, och skall vara navet i vår verksamhet, med trevlig samvaro och givande Gläntan är, och skall vara navet i vår verksamhet, med trevlig samvaro och givande Gläntan är, och skall vara navet i vår verksamhet, med trevlig samvaro och givande 
aktiviteter.aktiviteter.
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