
Demokratipiloternas verksamhetsplan 2018 
 
 
Övergripande mål för 2018 
Att vårt kulturella och sociala center fortfarande finns kvar den 31 december 
2018 och att verksamheten blomstrar med blandningen av olika kulturella och 
sociala aktiviteter. Att upprätthålla en bra standard på vår föreningservice 
samt utöka vår kafé- och konferensverksamhet.  
 
Fortsätta att samarbeta med olika partner för att utveckla intressanta projekt 
som ligger i linje med vår verksamhet. 
 
________________________________________________________________________ 
Metoder och mål 
Vi vill fortsätta driva och utveckla Dynamo, vårt kulturella och sociala center, med 
hjälp av medlemskafé, föreningsservice, samarbeten och våra öppna verksamheter. 
Vi vill också fortsätta utveckla samarbetet med föreningarna. 
 
Verksamhetsutveckling 

 
• Utveckla kaféverksamheten genom att arrangera fler kultur event som spoken 

word, musik, film och även  föredrag och paneldebatter .  
• Vi vill utveckla och sprida våra konferensmöjligheter för att fler vet att de kan 

arrangera sina konferenser på Dynamo.  
• Utöka kaféverksamheten och ha öppet varje vardagkväll till 20.00 utom 

fredagar. Lördagsöppet from mars månad. 
 

• Fortsätta att sammanföra unga konstnärer, fotografer genom vår unika 
utställningsverksamhet.  
 

• organisera webbsända paneldebatter inför valet 2018 med syfte att öka 
valdeltagandet. 

• Fortsätta att nå målgruppen föräldrar och barn med lördags aktiviteter  
• Uppmuntra föreningarna att hålla i utåtriktad verksamhet på Dynamo 
• Stödja förlagsprojektet och filmprojektet och sprida kunskapen om 

uppnådda resultat. 
• Demokratipiloterna kommer fortsätta med praktikplatser och att ta emot 

personer på arbetsträning samt förstärkt arbetsträning 
• Målet är att Demokratipiloterna har minst 40 medlemsföreningar och 300 

betalande medlemmar registrerade i vårt medlemsregister vid årets slut.  
• Vi arbetar ständigt med att marknadsföra oss via lokalpress, flyers, facebook 

och instagram samt vår webbsida. Genom studiefrämjandet får vi affischer 
och flyers. Men den bästa formen är dock mun till mun-metoden. Föreningen 
har också kanaler via projekten och föreningarna. vi har ett nyhetsbrev som 
når ut till knappt 1000 personer idag (prenumeranter och medlemmar). 
 

 
 



Finansiering 
 
Vi kommer att fortsätta arbeta med att söka medel från olika instanser samt utveckla 
samarbetet med Arbetsförmedling  samt landstingets hälsa och kompetens. Idag har 
vi ett avtal med AF om arbetsträning/ praktikplatser vilket genererar 
handledararvode. 
 
Stockholms stad 
Vi har fått medel från Stockholms Stads satsning för att öka valdeltagande hos unga. 
 
Kulturbidrag från landstinget 6 mars 
Vi söker för vår utåtriktade kulturella verksamhet. 
 
Oscar Hirsch 
Vi kommer söka bidrag från Oscar Hirsch minnesfond. 
 
Kulturförvaltningen 
Vi har sökt medel för "Barnens Dynamo" 
  
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Vi har några olika idéer om ny ansökan. 
 
Södermalms stadsdelsförvaltning 
Vi har sökt 200 000 för kvällsaktiviteter.  
 
Arvsfonden 
Vi har skickat in en ansökan "Kanariefåglar i gruvan". 


