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Kortsiktiga mål - Under 2022
FIKK Sweden står för allas lika värde, oavsett religion, ursprung, sexuell läggning eller könstillhörighet. Under 
2022 är vårt mål att arbeta med återuppbyggnad av arbetsgrupper, med följande:  Tillsätta verksamhetschef, 
tillsätta ansvariga i arbetsgrupper, rekrytera frivilliga till arbetsgrupperna. Även ska vi arbeta med att öka intäkter 
till FIKK för att påbörja uppbyggnaden till en återigen stark organisation. Viktiga ledord för Fikk Sweden är “Ingen 
ska bli glömd”, därför ska vi sikta mot ett aktivt arbete med cold cases.

Långsiktiga mål - 2 år
Vårt mål är att återuppbygga Fikk Sweden till 
en stark organisation med snabba insatser, 
vid en akut insats ska vi kunna vara redo inom 
60 minuter. Samt att arbeta mot att skapa en 
medvetenhet i samhället om försvinnanden 
och kriser. 

Långsiktiga mål - 5 år
Utveckla grund för arbete på regionnivå, dels 
med Regionansvarig med ett team i varje 
region. Även påbörja att ha en “materialstation” 
med insatslådor i varje region. Fortsätta arbetet 
med ett utökat samarbete med andra 
organisationer och myndigheter.

Mål och visioner
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Styrelsen
● Styrelsemöte en gång i månaden
● Motioner från medlemmar behandlas på varje möte
● Sammanfattning av föregående månad

Insatser, ekonomi, övrigt.
● Styrelsen fattar beslut om mål och visioner. Både 

långsiktig som kortsiktiga mål. 
● Styrelsen ger i uppdrag till Strategigruppen (som 

väljs av styrelsen) att nå uppsatta mål och visioner.
● Sammanfattning av mötet publiceras på facebook 

tillsammans med beslutspunkter från 
Strategigruppen

Strategigruppen
● Väljs av styrelsen och bör bestå av 3 personer
● Skapar arbetsbeskrivningar till varje arbetsgrupp
● På kort tid ska strategigruppen kunna genomföra 

snabba och korta möten för att kunna ta snabba 
beslut som behövs i det dagliga och strategiska 
arbetet.

Verksamhetschef
● Tillsätter ansvariga till varje arbetsgrupp
● Arbetsgrupper, ansvariga och arbetsbeskrivningarna ska 

finnas tillgängliga för alla aktiva personer inom FIKK,
● Ger varje ansvarig beslutanderätt inom de mål och visioner 

styrelsen har satt upp och som efterlever föreningens 
stadgar.

Insatsledare
● Kontroller av belastningsregister
● Stående utbildningar varje månad för nya 

insatsledare
● Årligt test för insatsledare


