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Verksamhetsplan 2022-2023

Nulägesanalys

FOGA är ett utskott som idag har 11 medlemmar, inklusive en ansvarig. En
svaghet inom utskottet kan vara att det inte verkar ha funnits några tydliga
traditioner. En styrka är dock att utskottet kan få möjlighet att göra det de själva
tycker är roligt och evenemang blir ofta roligare när de som håller i dem tycker att
det är roligt.

Kortsiktig vision

Vi hoppas kunna hålla (minst) två sittningar för sektionsaktiva, två
gasquer/slasquer, en finsittning och en sittning under mottagningen likt i år. Vi
hoppas att kunna locka många att komma på våra sittningar med stort
engagemang och roliga teman.

Långsiktig vision

Vi hoppas att utskottet fortsätter utvecklas med större engagemang och fler
medlemmar. Förhoppningsvis med starka band till andra sektioner och många
samarbeten.

Mål

Hålla i:
● 6 gasquer

Varav
○ 2 sektionsaktivassittning
○ 1 finsittning
○ 1 sittning under mottagningen
○ 2 övriga temagasquer

● Engagera fler att komma på sittningarna
● Få ihop ett sammansvetsat FOGA
● Komma på roliga evenemang som förhoppningsvis kan bli återkommande

traditioner



Strategier och metoder för att uppnå visioner och mål

Vi ska försöka boka in gasquer i god tid för att kunna förbereda dem väl och
hinna komma ut med info till övriga i sektionen. Detta så att folk kan boka in det i
sina kalendrar i god tid. Vi ska ha interner för att komma samman i gruppen och
göra mycket av planeringen tillsammans under exempelvis en kväll då det både
är effektivare och roligare. Vi ska marknadsföra på samtliga sociala medier och
affischera på skolan.

Översiktlig planering över året

Hösttermin 2022

● Överlämning
● Temaslasque
● Sektionsaktivassittning (Skjuts fram till våren)

Vårtermin 2023

● Sektionsaktivassittning (Från hösten 22)
● Finsittning
● Temagasque
● Sektionsaktivassittning

Hösttermin 2023

● Mottagningssittning
● Överlämning
● Temagasque
● Sektionsaktivassittning

Uppföljning av verksamhetsplan

Vi tänker gemensamt prata om målen med gruppen och följa målen stegvis. Om
inspiration behövs eller målen faller i glömska kommer vi att vända oss till
verksamhetsplanen


