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Verksamhetsplan 2015 för föreningen Alviks Kulturhus

Syfte med dokumentet
Dokumentet är ett tillägg till den långsiktiga planen och innefattar aktiviteter planerade under 2015.

Budget och förutsättningar
För att säkerställa en långsiktig, kontinuerlig verksamhet, med utrymme för både utveckling och sämre tider, 
ska föreningen alltid generera ett ekonomiskt resultat i balans och med en god marginal. Allt för att skapa en 
bra betalningsförmåga, både på lång och kort sikt. Vinsten ska återinvesteras i verksamheten. 

Resultatenheter 
De nuvarande resultatenheterna är Grundverksamheten, Hyresverksamheten, Programverksamheten och 
Utvecklingsverksamheten. 

Särskilda satsningar och projekt 2015

a) Föreningen ska vidareutveckla den årliga festivalen och sikta på att genomföra minst en liknande 
aktivitet under 2015

b) Fortsätta utreda förutsättningarna även för andra återkommande egna engagemang som Företagardagar
(mässa), Skolans dag, Seniorfika med dans, Teater, Filmvisning, mm. Aktiviteterna planeras, 
budgeteras och bidrag söks för finansieringen. Dessa evenemang bedrivs genom vår 
programverksamhet. 

 
c) Engagera en ”bidragsgeneral” för att söka bidrag på rätt sätt.

d) Planera för hur skiftet skall göras då vår nuvarande verksamhetschef uppnått pensionsåldern.

e) Satsa på att bygga upp kommittéer för att driva olika delar av verksamheten och knyta ihop dessa med 
existerande samverkansråd.

f) Satsa på att hyra ut outhyrda tider, utveckla uthyrningen till befintliga och nya kunder via hemsida och 
sociala medier.

g) Planera för investeringar under året och göra det i två scenarier, beroende på om det blir ett positivt 
eller ett negativt beslut från Boverket i maj 2015.  Följande förbättringar måste göras oavsett om vi får
bidrag från Boverket:

 

I: Ombyggnation av kaffebaren
II: Nya bord
III: Ljuddämpande fönster i Nockebysalen

h) Förstärka vårt arkiv med ett bankfack för att förvara originalen på våra avtal.

i) Införa rutiner för att minska risken för våldsamma tillställningar som händelsen i Köpenhamn. Ex. 
Kräva att samtliga talare namnges vid bokningstillfället, så att vi har en möjlighet att stämma av med 
polisen och SÄPO minska risken för farliga möten. 

 


