
 

  

Verksamhetsplanen är det dokument som beskriver vad förbundet Smart 

Ungdom ska göra under ett år. Här beskriver vi vilken verksamhet som ska 

genomföras, vad vi vill uppnå för något och vilka aktiviteter som ska hända fram 

tills att vi ses på årsmötet nästa år.   

  

Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet besluta   

  

att   anta Verksamhetsplanen för 2017/2018 i sin helhet  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Verksamhetsplan 2017/2018 
  



Verksamhetsplan för 2017/2018  

Klubbar och medlemmar  
Smart Ungdom skapar mervärde för klubbar och medlemmar. Organisationen 

stärker och stöttar klubbarna i deras verksamhet och erbjuder möjligheter för dessa 

att utvecklas och förbättras. Organisationen arbetar för att fler klubbar startas och 

bidrar till att kontraktsmetoden utvecklas och förbättras.   

Mål  

• Stötta och stärka befintliga och potentiella klubbar och dess verksamhet    

• Verka för uppstartandet av nya klubbar genom att utveckla attraktiva 

medlemsförmåner  

• Verka för att klubbar skapar mötesplatser och lokala drogfria aktiviteter    

• Erbjuda klubb-kit såsom inspirationsmaterial, verktyg och ekonomiskt stöd 

till klubbar.  

• Erbjuda utbildning och kompetensutveckling för klubbar och medlemmar   

• Utveckla former och kanaler för unga att engagera sig i Smart Ungdom 

• Engagera klubbar och medlemmar under tobaksfriveckan.  

Opinionsbildning  
Smart Ungdom bedriver opinionsbildning både på nationell och lokal nivå. Genom 

samverkan med andra organisationer inom folkhälsoområdet driver Smart Ungdom 

bland annat frågan om ett rökfritt Sverige 2025, Tobacco endgame. Smart Ungdom 

arbetar också aktivt med att föra fram unga i ANDT-debatten.  

Mål  

• Representera unga i nätverk och forum rörande folkhälsa  

• Etablera och utveckla kontakter med beslutsfattare och makthavare  

• Stärka och utveckla klubbarna i deras lokala opinionsarbete  

• Synliggöra unga i debatten om att uppnå Tobacco Endgame – rökfritt 

Sverige 2025  

Mötesplatser för unga  
Genom att skapa mötesplatser bidrar Smart Ungdom till att unga får möjligheten att 

träffas och lära av varandra. Genom både nationella och lokala träffar bidrar 

förbundet till att skapa forum för kunskapsutbyten klubbar och medlemmar emellan 

kring ANDT-frågor.  

Mål  

• Arrangera en drogförebyggande konferens för unga  

• Arrangera en utbildningshelg för medlemmarna 



• Arrangera internationell utbyte tillsammans med andra 

ungdomsorganisationer. 

• Erbjuda regionala och nationella möjligheter till erfarenhetsutbyten mellan 

unga drogförebyggare  

• Erbjuda möjlighet till erfarenhetsutbyten mellan unga drogförebyggare från 

andra länder  

Kunskap och inspiration  
Smart Ungdom lägger stort fokus på att unga ska inspirera varandra till ett drogfritt liv 

genom att vara goda förebilder för varandra samt genom utbildning och 

kampanjer.  

Mål  

• Inspirera unga till ett drogfritt liv på Smart Ungdoms digitala kanaler   

• Lansering av namnbytet, dess nya logga samt utveckla nya hemsidan i 

samband med namnbytet  

• Arrangera kampanjer under exempelvis särskilda temadagar kopplat till 

att förebygga droger    

• Inspirera klubbar och medlemmar till att driva egna drogförebyggande 

kampanjer   

• Utveckla och sprida informationsmaterial om ANDT med särskilt fokus på 

tobak och alkohol samt sprida information om Smart Ungdoms 

ambassadörutbildning och föreläsning till skolpersonal 

• Besluta och utveckla om Smart Ungdoms filmprojekt 

• Utveckla arbetet med volontärer   

Organisationsutveckling  
Smart Ungdom är en demokratisk organisation som utvecklas och förbättras.  

Organisationen arbetar strategiskt och långsiktigt med såväl verksamhet som 

finansiering.  

Mål  

• Implementera Smart ungdoms nya varumärke i verksamheten och externt  

• Utveckla och implementera organisationens styrdokument   

• Utreda möjligheterna att öka försäljningen av utbildningar och 

föreläsningar   

 


