Magma Västerbotten

Verksamhetsplan 2017
2014

Medlemskap
Magma Västerbotten är ett nätverk för företagsamma kreativa kvinnor där
ledorden är LUST, ENGAGEMANG, DRIVKRAFT och AKTIVITET. Förenings syfte
är att upprätthålla ett socialt, professionellt och mångkulturellt nätverk för
kvinnor från 18 år och uppåt, bosatta eller verksamma i Västerbotten.
Föreningens ändamål är att verka för kunskaps- och erfarenhetsspridning,
förbättrat samarbete, integration och jämställdhet där kvinnor inspirerar, stöttar
och uppmuntrar varandra både professionellt och personligt.
Inom Magma Västerbotten engagerar vi oss främst inom fyra nyckelområden,
Kvinnligt företagande, Kultur, Integration och Jämställdhet. Vi strävar efter att
uppmuntra till utveckling och möjliggörande för nya perspektiv inom dessa
områden.
Magma Västerbotten ska inte enbart erbjuda aktiviteter till sina medlemmar,
utan vända sig till en bredare målgrupp för att nå ut och attrahera nya kvinnor
som uppskattar föreningens engagemang och ledord.
Magmas medlemmar ska erbjudas subventionerade priser på aktiviteter och en
gång per år erbjudas särskild VIP-aktivitet enbart för medlemmarna.

Planerade aktiviteter
Föreningen har endast föreslagit ett begränsat antal aktiviteter för att ge stort
utrymme för den nya styrelsen att påverka samt möjliggöra ett utökat och
spontant medlemsengagemang.
Under 2017 vill föreningen stärka och bredda medlemsengagemanget med
utgångspunkt i temat Kultur, ett av föreningens fyra nyckelområden, som därför
skall genomsyra all verksamhet under året.
Föreningen möjliggör dessutom genom samverkan med Internationella
Kvinnoföreningen i Umeå (IKF) ytterligare ett stort antal aktiviteter för sina
medlemmar. Likaså kommer IKF’s medlemmar bjudas in till Magmas aktiviteter.
Samtliga aktiviteter exponeras via föreningarnas respektive Facebooksidor samt
genom medlemsutskick via MailChimp.

De av styrelsen på förhand planerade och budgeterade aktiviteterna för 2017 är
följande:
Årsmöte

Februari 2017

VIP-kväll

mars/april

Magma Talk

maj/juni

Höstaktivitet

september

Afternoon Tea

november

Årsmöte 2018

februari (ingår dock ej i budgetåret 2017)

BUDGET 2017

Deltagarintäkter

3 000

Medlemsavgifter

5 000 (baserat på 20 medlemmar)

Summa intäkter

8 000

Årsmöte 2017

-1000

VIP-kväll

-5 000

Afternoon Tea

-4 000

Höstträff

-2 000

Data/IT

-1 000

Revision

-1 000

Övriga verks.kostn.

-4 500

Summa kostnader

- 18 500

Beräknat resultat

- 10 500

