SWY-AA-SWEDEN VERKSAMHETPLAN FÖR 2019/20
Detta dokument är SWY-AA-Sweden:s verksamhetsplan för 2019/20 och beskriver kort de punkter styrelsen önskar
fokusera på (utan inbördes ordning).
Styrelsen vill öka det aktiva deltagande i föreningen
Styrelsen önskar involvera föreningens medlemmar mer i verksamheten – särskilt den senaste delegationen från SWY
31 – med syfte att ha en mer livaktig förening som driver meningsfulla insatser. Styresen kommer därför att:
– Även fortsättningsvis låta medlemsenkäten (dec 2015) styra inriktningen på verksamheten.
– Hålla extra medlemsinsamlingar vid oförutsedda händelser (där medlemsavgiften går direkt till det projekt vi
vill bidra till).
– Uppmuntra till gemensamt deltagande i Global Assembly
– Hålla årsmötet i olika städer för att underlätta för fler att delta.
– Löpande uppdatera i Facebook-gruppen om föreningens aktiviteter.
– Uppmuntra och stödja Twin projects initierade av föreningens medlemmar.
SWYAA International: Six Common Projects
Särskilt fokus – i linje med föreningens nuvarande arbete – är de Six Common Projects som beslutades vid Tokyo
Conference i mars 2016 (se dok: SWYAA International Joint Statement at the Tokyo Conference for the ExParticipating Youth of “Ship for World Youth Leaders” Program and Related Programs). Dessa är:
1. SWYAA Natural Disaster Relief
4. Blood Donation Week
2. Educate for Tomorrow
5. Opportunities Without Discrimination
3. SWY Forest
6. Homestay + 1
Föreningen har tidigare drivit punkterna 1, 2, 4, 6. Projektet under punkt 2 har avslutats av initiativtagarna. De
fortsatta möjligheterna för föreningen att vara aktiv inom de olika projekten diskuteras vid årsmötet i mars 2019.
Ett fortsatt arbete med internationella s.k. Twin-projects
Styrelsen ämnar att fortsätta på den inslagna vägen och söka möjligheter att driva fler Twin-projects under 2019/20.
Ytterligare initiativ till Twin projects från föreningens medlemmar uppmuntras.
Föreningens fortsatta projektstöd
Föreningen ger långsiktigt ekonomiskt stöd till SWY-projekt och via Kiva.org. Vid oförutsedda händelser, så som
naturkatastrofer och liknande, bidrar föreningen med ekonomiska medel. Mer information finns i föreningens
budget.
Ett aktivt deltagande i VSIR-omröstningar
Styrelsen ämnar även fortsättningsvis att aktivt delta i diskussionerna inför samt omröstningarna i VSIR (Voting
Session for the SWYAA International Representatives) då dessa omröstningar är viktiga för de frågor som drivs inom
SWYY International. Styrelsen vill att vi i föreningen engagerar oss aktivt i utvecklingen av SWYAA international och
att vi driver frågor för att stärka transparens, demokrati och delaktighet i denna unga globala organisation.
Upprätthålla kontakten med den japanska ambassaden
En god kontakt med den japanska ambassaden är av högsta intresse för föreningen och varje tillfälle att delta i möten
med ambassaden prioriteras.
En informell SWYAA-träff under året
Styrelsen föreslår en informell föreningsträff någon gång under året.
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