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VERKSAMHETSPLAN 2023–2024 

VÅR SEKTION 
Caravan Club of Sweden är en ideell förening uppdelad i 18 sektioner. Vi är den 
nordligaste av dessa. Till skillnad från övriga sektioner har vi ingen egen camping, 
men vi har rabattavtal med ett flertal campingar och företag i länet. 
Vi riktar vår främsta uppmärksamhet mot alla medlemmar och erbjuder dem skiftande 
aktiviteter, medlemsträffar, tips om och utbyte av erfarenheter samt teknisk 
rådgivning. 
Vår sektions träffgrupp planerar och genomför medlemsträffar i samarbete med 
styrelsen och sektionens medlemmar. 
Via våra lokala samarbetsavtal med länets campingar och företag får medlemmarna 
rabatter av varierande slag och omfattning.  
 
VÅRT SYFTE 
Vi vill ge alla medlemmar förutsättningar för en fritid som förenar och skapar glädje 
och därmed hoppas vi kunna bibehålla och även utöka vårt medlemstal. 
 
VÅR VISION 
Vår verksamhet skall locka och erbjuda alla husvagns- och husbils-ägare möjlighet 
att öka mervärdet av det mobila fritids- och friluftslivet.  

VÅR ORGANISATION 
• Sektionen leds av sju medlemmar, av sektionens medlemmar, vid årsmötet vald 
  styrelse bestående av ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig och 4 ledamöter. 
• Då styrelsen har konstituerat sig har den inom sig fördelat olika ansvarsområden 
  samt adjungerat 6 särskilt utvalda medlemmar att ansvara för, det redaktionella inkl.  
  extern- och intern information, mässor, företags- och utställningskontakter,  
  avtalskontakter samt teknisk  support både för bo- och bildelar. 
• Styrelsens ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt Caravan Clubs stadgar. 
 
VÅRA MÅL 
• Vi skall via möten med Riksstyrelse, övriga sektionsföreträdare och FMC redaktion 
   informera om och marknadsföra vårt län och vår verksamhet i syfte att nå alla 
   medlemmar i Caravan Club of Sweden. 
• Vi skall via FMC, vår hem- och Facebooksida och mejlade Nyhetsbrev/Medlemsinfo  
   till våra medlemmar informera om våra aktiviteter och samarbetsavtal. 
• Vi skall årligen utvärdera och uppdatera ingångna samarbetsavtal med campingar  
   och företag samt upprätta nya då för båda parter gynnsamma tillfällen erbjuds. 
•  Vi skall kontinuerligt utvärdera utfallen av våra aktiviteter och utifrån det planera 
   kommande aktiviteter och aktivitetsformer. 
•  Vi skall utvärdera medlemsläget och utveckla förmågan att både behålla men även 
   rekrytera medlemmar. 
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VÅR STRATEGI 
Vi skall nå våra mål genom att 
• Vi syns och hörs 
• Vi har en stabil ekonomi 
• Vi har en engagerad och kreativ styrelse 
• Vi har en tydlig intern struktur  
• Vi har en bra samverkan med våra avtalsparter 
• Vi värnar om och lyssnar på våra medlemmar 

VÅRA MÖJLIGHETER 
• Genom kreativ medlemsvård, attraktiva och intressanta aktiviteter och klokt nyttjad 
  ekonomi kan vi nå vår vision att öka mervärdet av det mobila fritids- och friluftslivet 
  för våra befintliga och blivande medlemmar. 

VÅRA HOT 
• Svårigheter att rekrytera såväl nya som yngre medlemmar till förtroendeuppdrag  
• Att inte lyckas attrahera och locka yngre människor att bli medlemmar 
• Nu rådande bränslepriser 
 
VÅR UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN 
Styrelsen skall kontinuerligt hålla koll på att verksamheten drivs mot uppsatta mål 
och vid behov direkt vidta nödvändiga åtgärder för att målen skall nås.

VÅR VERKSAMHETSPLANS GILTIGHET 
Denna upprättade verksamhetsplan för perioden 2023 - 2024 skall årligen 
uppdateras och vid behov revideras. 

2022-12-10 

Styrelsen 
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