
Verksamhetsplan 2022 

 

Fastighet, teknik och inventarier 

- Planera för renovering av den lokal som idag hyrs ut till Stiftelsen På Rätt Väg, och skicka 
ansökan till Boverket för stöd för sådan renovering. 

- Uppdatera husets teknik; projektorer och datorer behöver uppdateras 
- Utreda möjligheterna att byta ut våra stolar och se över finansieringsmöjligheter för detta 
- Utreda möjligheterna till ett uppdaterat låssystem  

 

Ekonomi 

- Ta över all ekonomisk förvaltning utom bokföring i egen regi och därmed minska vårt 
beroende av konsulter 

- Byta system för fakturering 
- Undersöka eventuell placering av föreningens kapital för att få bättre avkastning 
- Höja styrelsens ekonomiska kompetens genom kurser arrangerade av FHP 
- Förhandla nytt hyresavtal med Stockholmshem (det befintliga utgår 2023) 
- Undersöka möjligheten att utöver förtroendemannarevision anlita auktoriserad revisor för 

2022 års bokslut. 

 

Uthyrning 

- Ta fram och implementera nya strategier för dagtidsuthyrning 
- Marknadsföra och sälja konferensverksamheter 
- Justera prislistan för att motsvara hyreshöjningen från Stockholmshem 

 

Personal 

- Tillse att all nyanställd personal genomgår brand- och fastighetsutbildning 
- Se över behoven av vidare kompetensutveckling av personalen 
- Undersöka möjligheten att i samverkan med företagshälsovård genomföra mer systematiska 

medarbetarundersökningar 

 

Kulturverksamhet 

- Verka för etablering av Riksteaterföreningen Söder om söders arrangemang på 
Bagarmossens Folkets hus. 

- Erbjuda fullt program i Galleri Bagis. Tillsammans med Stockholmshem utveckla möjligheten 
att låta utställningar synas på torget utanför huvudentrén. 

- Utveckla bioverksamheten, genomföra Sthöm södra Filmfest samt starta en 
musikdokumentärfilmklubb Let's Get Lost. Arrangera utomhusbio i augusti tillsammans med 
Stockholmshem. 

- Starta en musikdramatikgrupp för fritidsbarn. 
- Arrangera konserter. 



- Etablera en volontärgrupp i Bagarmossen för kulturarrangemang. 

Övrigt 

- Särskild demokratisatsning inför hösten val 
- Fördjupa samarbetet med Stadsdelsförvaltningen kring ungdomsfrågor 
- Utveckla projekt kring trygghet och integration i Stadsdelen med utgångspunkt i 

Bagarmossens nattvandrare och Kompisbyrån. 
- Fortsätta att utveckla marknadsföringen av huset för att öka kännedomen om Bagarmossens 

Folkets hus i vårt närområde. 

 

 

 


