VERKSAMHETSPLAN 2021
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, rehabilitering och omsorg ska öka.
Minst 600 av personalen inom hela vård-och omsorgskedjan ska genomföra
Webb-strokekompentensutbildningen/strokekompetensutbildningen och
erhålla kompetensbevis. Utbildningen är ett samarbete mellan förbundet,
SKR 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 2021, sätta fokus på vikten av
rehabilitering samt strukturerad uppföljning efter stroke och bevaka
eventuella undanträngningseffekter efter Covid 19.
Exempel på aktiviteter är prioritering av forskningsbidrag, opinionsbildning
vid politikerträffar och andra beslutsfattare, krav på individuell
rehabiliteringsplan. Motivera länsföreningarna att bevaka utvecklingen.
Vem: Kansli samt styrelse.
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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. Insamling sker via dagliga gåvor i samband med begravning,
högtid, event, via Facebook eller spontangåva samt arv.
Målet är att insamlingen till Strokefonden, exklusive arv, ska öka jämfört
med 2020.
Fonden ska bli mer känd genom annonsering, reklamfilm om fonden för
hemsida, utställningar, föreningar och sociala medier.
Under 2021 ska Strokefonden bidra med 4 500 000 kr till olika
forskningsprojekt. Projekt med inriktning på rehabilitering och uppföljning
ska prioriteras. Forskningsresultat ska belysas i StrokeKontakt och andra
forum.
Vem: Kansliet och vetenskapliga rådet samt styrelsen.
 Informationsmaterial
Fler ska nås av information om stroke och dess konsekvenser.
Informationsmaterialet ska vara aktuellt och tillgängligt för olika
målgrupper. Informationsfilmer om stroke ska produceras.
Strokefonden finansierar. Fler poddar ska produceras.
Vem: Kansliet.

Fler ska få tillgång till förbundets verksamhet och
möjligheten till påverkansarbete ska öka.
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 Antal medlemmar ska öka
Föreningarna ska få stöd i att behålla och värva nya medlemmar. Målet är
9 000 medlemmar vid årets slut.
Rekryteringskampanjen med Sverigelotter ska fortsätta. Handledning för
rekrytering skickas ut till alla föreningar. Förbundets film kan användas.
Vem: Kansliet.
 Nya föreningar ska startas och befintliga ska stödjas
Minst en ny läns- eller lokalförening ska bildas under året.
Föreningar med problem att finna en styrelse ska få stöd för att fortsätta
driva verksamheten.
Vem: Kansliet samt styrelsen.

Organisationen ska utvecklas och stärkas
 För att stärka organisationen bjuds nya föreningsordföranden in till
kansliet
Under 2021 ska nyvalda föreningsordföranden bjudas in till kansliet för
introduktionsutbildning, att bilda nätverk och föra dialog tillsammans med
kanslipersonal och styrelseordförande.
Vem: Kansliet samt ordförande.
 Bidra till digitala möten
Förbundet ska ge stöd till digitala möten som alternativ till fysiska möten.
Vem: Kansliet
 Hemsida till föreningarna.
Förbundet ska stödja och erbjuda föreningarna med en mall för hemsida.
Vem: Kansliet.

 Processen med införskaffande av ett nytt medlemsregister ska
påbörjas.
Förbundet har behov av ett mer tidsenlig medlemsregister och processen
startas när pandemin så tillåter.
Vem: Kansliet.
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 Nya datorer till kansliet
Kansliet ska ha tillgång till ändamålsenlig utrustning. Datorerna börja bli
behov att uppdateras/bytas ut. Översyn påbörjas under året.
Vem: Kansliet
 Representantskap och ordförandekonferens
Representantskap och ordförandekonferens ska genomföras i slutat av maj
eller i början av juni 2021.
Föreningsverksamhet är teman för ordförandekonferensen.
Vem: Kansliet och styrelsen.
 Förutsättningarna för påverkansarbete ska stärkas
Förbundet ska ge stöd till de föreningar som behöver det för att utöva
påverkansarbete.
Vem: Kansliet
 Föreningskunskapen ska öka
Alla föreningar som önskar ska få utbildning.
Föreningarnas valberedningar och styrelser som så önskar ska erbjudas
utbildning.
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.
 Föreningarnas kostnader ska ses över
Föreningarnas fasta kostnader för bankkonton ska analyseras samt möjlighet
till enklare administration.
Exempel på aktivitet: Förhandla avtal med banken om kontokostnad.
Vem: Kansliet
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Informationen om STROKE-Riksförbundet och
föreningarna bör utvecklas så att fler känner till
verksamheten
 Strokedagen 2021 ska uppmärksammas
Vid Strokedagen, tisdagen den 11 maj, ska förbundet sprida information om
stroke samt verksamheten.
World stroke Day 29 oktober kommer uppmärksammas på hemsida och
sociala medier.
Vem: Kansliet.
 Anhöriga ska uppmärksammas
Någon form av aktivitet ska genomföras ex artikel, enkätundersökning,
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 på internet ska öka
Förbundet och föreningarna ska stödjas i hur man använder hemsida och
sociala medier. Möjligheten till distansmöten via internet ska stödjas.
Vem: Kansli och styrelse
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