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Rapportens utformning
Rapportens första del är en inledande och övergripande kommentar kring året.
Rapportens mellersta del är upplagd för att enkelt kunna jämföras med verksamhets-
planen för 2021-2022. Under varje rubrik skrivs de uppsatta målen och intill finns en för-
klarande text om vad som har gjorts under året. Den fullständiga verksamhetsplanen 
finns att läsa på www.ungmedia.se/styrdokument.
Verksamhetsplanen för 2021-2022 antogs på Kongressen 2021. 
Rapportens sista del innehåller saker som inte stod med i verksamhetsplanen men 
som ändå har kunnat genomföras och som vi därför gärna berättar om!

Verksamhetsberättelse
Det här har Ung Media Sverige gjort under 2021 och hittills under 2022.

Inledande och övergripande kommentarer
Medlemmar 

2020* 2021** Jämförelse
Medlemsföreningar (inkl. 4 distrikt) 88 86 -1 medlemsförening

Totalt antal medlemmar 11 646 14 306 +2 660 medlemmar
Unga medlemmar 6-25 år 7 866 11 746 +3 880 unga medlemmar
Andel unga medlemmar (%) 67,5 % 82 %
Bidragsgrundande medlemsföreningar 50 49 -1 medlemsförening
Totalt antal medlemmar i bidragsgr. 
medlemsföreningar

6 470 6 572 +102 medlemmar

Bidragsgrundande unga medlemmar 6 019* 6 209 +190 unga medlemmar

*Siffror från den 10 mars 2021
**Siffror från den 15 februari 2022



4 5

Arbetet med ansökan om statsbidrag från MUCF
Med anledning av pandemin fick förbundet välja att ansöka om statsbidrag baserat på 
2019 eller 2020 års siffror. Förbundet valde att ansöka baserat på 2019 års siffror eftersom 
dessa var något högre än 2020. Eftersom fler förbund sökt i år jämfört med förra året 
blev det beviljade beloppet något lägre än förra året.

Nexus
Projektet drivs av Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) i samarbete med Kontaktnätet, 
Riksförbundet För Subkultur (SUB) och Ung Media Sverige. Projektet avslutas under början 
av 2022. Hela projektet kretsar kring att utforska och ta fram en modell för samverkan 
samt att bygga upp fyra fyrar (mötesplatser) i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vi handlar, vem betalar?
Projektet, som ägs av Fair Action, tar fram ett verktyg för gymnasieelever för att granska 
företags hållbarhetsarbete. Ung Media Sveriges roll är att bidra med kompetens om 
unga och medieproduktion. Projektet påbörjade i början av 2022 projektår 3.

Presskonferensen
Presskonferensen arrangerades på Axevalla folkhögskola i Skara helgen 16-17 oktober 
2021. Temat var poddar och deltagarna fick skapa var sitt avsnitt på temat ledarskap. 
Avsnitten publicerades på Knytpodden, som är en podd inom projektet Nexus.

Almedalen
Under årets Almedalsvecka arrangerades en digital redaktion bestående av unga medie-
producenter för att bevaka arrangemanget. Förbundsordförande, vice förbundsordfö-
rande och generalsekreterare deltog på plats för att bidra med Ung Medias perspektiv i 
samtal, bl.a. genom att delta i Hej Almedalens morgonsoffa.

Årets skoltidskrift 2021
Även i år tog vi del i marknadsföringen av Årets skoltidskrift, som arrangeras av Sveriges 
Tidskrifter. Dessutom var förbundsordförande Agnes Hansius en del av juryn. Samtliga 
nominerade i kategorin var medlemmar hos Ung Media Sverige och även i år tog The 
Rydberg Tribune hem segern.

Kansli
I september 2021 påbörjade generalsekreterare Anna Wallgren sin tjänstledighet, som 
kommer fortgå till och med december 2022. Alexandra Hjortswang rekryterades under 
sommaren och påbörjade vikariatet i augusti 2021. Kommunikatören Eleni Terzitane 
kommer vara tjänstledig under våren 2022. I februari 2022 avslutas projektet Nexus och 
Marielle Sterner kommer då gå över till att vikariera för Eleni under våren. 
Januari 2022 har vi sju medarbetare på kansliet, som är utspridda i olika delar av landet:

 » Alexandra Hjortswang, vikarierande generalsekreterare (100 %), Stockholm

 » Eleni Terzitane, kommunikatör (50 %), Stockholm

 » Rosalind Göthberg, administratör (50 %), Stockholm

 » Frida Holmquist Lantz, medlemsutvecklare (100 %), Stockholm

 » Daniel Perez Wenger, distriktsutvecklare Stockholm (80 %), Stockholm 

 » Tova Ulleryd, distriktsutvecklare för Ung Media Västra Götaland (20 %), Göteborg

 » Marielle Sterner, projektmedarbetare inom Nexus-projektet (50 %), Malmö
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Jämförelse verksamhetsplan och verksamhet

GRÖN FÄRG
Klart: målet är 

uppnått

LILA FÄRG
Påbörjat: mer finns 

att göra

RÖD FÄRG
Målet ej påbörjat

Medlemmar

Mål från verksamhetsplanen 2021-2022 Detta har gjorts under 2021-2022

•• En majoritet av Ung Media Sveriges 
medlemsföreningars medlemsantal ökar.

••  Implementera indikatorer för att följa 
föreningarnas utveckling för att kunna 
stötta vid behov och ge relevant mate-
rial beroende på hur utvecklad fören-
ingen är.

••  Mer kontinuerlig dialog med fören-
ingar som tycker medlemsrekrytering är 
svårare.

Förbundet har tagit fram material och 
verktyg för att stärka och stötta fören-
ingars utvecklingsmöjligheter och poten-
tial.

Indikatorer har implementerats för att 
följa föreningarnas utveckling.

•• Ung Media Sverige har en bredare 
geografisk spridning bland sina 
medlemsföreningar och enskilda 
medlemmar.

••  Tillgängliggöra nationell verksamhet 
för föreningar och enskilda medlemmar 
i hela landet.

••  Ta fram en medlemskarta där det 
tydligare går att visa var förbundets 
medlemsföreningar finns

Flera digitala aktiviteter har genomförts 
under året för att nå fler medlemmar runt 
om i landet, bl.a. en informationsträff om 
att välja revisor och en träff för rapporte-
ringsstöd. Även årets Almedalenredaktion 
genomfördes digitalt, vilket underlättade 
för medlemmar från hela landet att delta.

En inspirationsinsats för unga mediepro-
ducenter i Västernorrland genomfördes i 
Sundsvall.

En föreningslista har tagits fram där 
intresserade kan söka bland förbundets 
medlemsföreningar utifrån geografisk 
plats och verksamhet.

Mål från verksamhetsplanen 2021-2022 Detta har gjorts under 2021-2022

•• Ung Media Sverige har ett uppsökande 
arbete för att starta nya medlemsfören-
ingar  och att på så sätt nå nya verksam-
heter.

••  Kartlägga verksamheter som kan vara 
aktuella att ta kontakt med för att starta 
upp föreningar vid. Det kan ex vara 
gymnasieskolor med medieinriktning. 

• • Aktivt söka upp föreningar och grupper 
som utför verksamhet som passar Ung 
Media och erbjuda möjligheten att bli 
medlemmar där vi idag saknar.

Ung Medias kansli har med ledning av 
medlemsutvecklare kartlagt relevanta 
skolor med medieinriktning. Kartlägg-
ningen blev sedan underlag för utskick till 
gymnasieskolor med medieinriktning.

Kontakt med potentiella framtida samar-
beten, utbyte och medlemskap. Deltog 
vid workshop med MUCF kring öppen 
ungdomsverksamhet, nätverkande med 
kommunala tjänstemän, fritidsgårdar 
m.m. och informerade om Ung Media. 
Framtida samarbeten har instiftats. 

•• Ung Media Sverige har ett mer 
utvecklat arbete med att nå nya enskilda 
medlemmar och en tydlig information om 
hur frilansmedlemmar kan verka inom 
förbundet.

••  Ta fram information om vad frilans-
medlemmar kan få del av för material, 
deltagande i evenemang och andra 
förmåner via sitt medlemskap.

••  Erbjud ett frilansstöd likt det projekt 
och evenemangsbidrag som ges till 
föreningar som ansöker.

Kansliet har tagit fram ett info-kit riktat 
till frilansmedlemmar samt infört ett 
frilansbidrag som kan sökas av enskilda 
medlemmar.
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Mål från verksamhetsplanen 2021-2022 Detta har gjorts under 2021-2022

•• Ung Media Sverige har genomfört 
insatser för att skapa en större mångfald 
bland medlemmarna.

••  Vid rekrytering av deltagare till bevak-
ningar kan urvalsvillkor tillämpas som 
skapar en deltagargrupp med större 
mångfald. Särskilt vid politisk bevakning 
bör åsiktsmångfald beaktas.

Styrelsen har påbörjat samtal om vilka 
urvalsvillkor som ska tillämpas.

Medlemsservice: Nationella evenemang

Mål från verksamhetsplanen 2021-2022 Detta har gjorts under 2021-2022

•• Presskonferensen har ett högt söktryck 
med en mångfald av förbundet repre-
senterat. Evenemanget är uppskattat av 
medlemmar.

••  Fördela platserna för att säkerställa 
mångfald utifrån vilka medlemmar som 
finns i förbundet som är yngre än 30 år.

••  Utvärdera evenemanget och ge delta-
garna möjlighet att ge återkoppling.

Samtliga anmälda till Presskonferensen 
fick plats och därför behövde ingen 
fördelning ske.

Evenemanget utvärderades och gav 
deltagarna möjlighet att ge återkoppling. 

•• De nationella evenemang som bevakas 
av Ung Media Sverige ska öka i antal utan 
att kompromissa med kvalité med inne-
börden att evenemangen ska vara aktu-
ella för medlemsföreningarnas intressen 
och förbundets inriktning.

••  Genomför bevakningar på fler platser i 
landet som rör olika typer av händelser, 
ex sport, kultur, politik.

••  Fördela platserna för att säkerställa 
mångfald utifrån vilka medlemmar som 
finns i förbundet.

••  Utvärdera genomförda mediebevak-
ningar och ge deltagarna möjlighet att 
ge återkoppling.

Med anledning av pandemin har årets 
enda bevakning genomförts digitalt, vilket 
möjliggjorde för medlemmar från hela 
landet att delta. Inför framtida bevak-
ningar har medlemmarna tillfrågats om 
vad de är intresserade av, både genom 
sociala media och medlemsenkäten.

Ett diskussionsunderlag för att fastställa 
vilka aspekter som ska tas hänsyn till i 
fördelningen av platser har lagts fram till 
januari-mötet. En fördelning av platser 
har inte varit aktuell under året p.g.a. ett 
lågt antal sökande.

Samtliga arrangemang som förbundet 
genomför utvärderas efteråt av delta-
garna utifrån en framtagen mall.

Medlemsservice:  Samarbeten

Mål från verksamhetsplanen 2021-2022 Detta har gjorts under 2021-2022

•• Ung Media Sverige har etablerat samar-
bete med relevanta mediehus för studie-
besök, kunskapsinhämtning och föreläs-
ningar.

••  Inled förutsättningslös kontakt med 
mediehus för att informera om förbun-
dets verksamhet

••  Undersök medlemmarnas syn på vad 
som är viktigt för dem vad gäller vilka 
samarbetspartner som förbundet bör 
ha.

Kansliet har påbörjat samtal med möjliga 
samarbetspartners.Förbundsstyrelsen 
har lyft fram och informerat om förbundet 
till relevanta medieaktörer i branschen 
under exempelvis Almedalen. 

En medlemsenkät har genomförts för att 
undersöka vad våra medlemmar vill ha 
ut av sitt medlemskap hos Ung Media 
Sverige, där studiebesök hos mediehus 
var en del.
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Mål från verksamhetsplanen 2021-2022 Detta har gjorts under 2021-2022

•• Ung Media Sverige har kontakt med 
unga medieproducenter i grundskolor, 
gymnasieskolor, folkhögskolor, univer-
sitet och kulturskolor - samt med unga 
yrkesverksamma medieproducenter och 
icke vinstdrivande medieaktörer för att 
informera om förbundets verksamhet och 
undersöka intresset för samarbete.

••  Under året starta nya föreningar 
utifrån kontakterna med unga medie-
producenter där det finns.

Kansliet har sammanställt en lista av 
gymnasieskolor med medieutbildning 
och skickat ut ett informationsblad till 
samtliga.

Kansliet har även kontakt med andra 
ungdomskulturförbund med nära kontakt 
i skolan för att får mer kunskap om hur ett 
sådant samarbete kan se ut.

Nätverkande med lärare på Bokmässan.

•• Ung Media Sverige har etablerat 
kontakter och samarbeten med lokala 
aktörer, exempelvis bibliotek och medie-
labb, som förbundets medlemmar kan 
dra nytta av i deras produktioner och i 
utbildningssyfte.

••  Kartlägg vilka möjliga aktörer som kan 
vara intressanta att kontakta.

Kansliet har kartlagt för möjliga aktörer. 

Medlemsservice:  Föreningars finansiering

Mål från verksamhetsplanen 2021 Detta har gjorts under 2021-2022

•• Ung Media Sverige har en tydlig struktur 
i bidragen för att gynna medlemsfören-
ingar som ökar i medlemsantal.

••  Kommunicera bonustrappan som 
beskriver hur stort föreningsbidrag som 
tilldelas till medlemsföreningar.

Bonustrappan är under rekonstruktion 
och har därmed inte kommunicerats. 

Mål från verksamhetsplanen 2021 Detta har gjorts under 2021-2022

•• Ung Media Sverige har inlett för fören-
ingarna ett ekonomiskt gynnsamt samar-
bete med externa aktörer.

••  Ta kontakt med relevanta aktörer som 
skulle kunna erbjuda medlemmarna 
finansiella fördelar.

Kansliet har gjort en kartläggning av 
medlemmarnas behov för att kunna 
erbjuda relevanta samarbeten eller 
förmåner. 

I samband med förbundets arrangemang 
har kansliet hittat sponsring i form av give 
aways, lokaler och fika samt rabatt på 
boende, lokal och mat.

 
Medlemsservice:  Utbildningar och workshops 

Mål från verksamhetsplanen 2021-2022 Detta har gjorts under 2021-2022

•• Ung Media Sverige har ett utbud av 
utbildningar och workshops som håller 
hög kvalitet och ges för medlemmar och 
kan säljas externt.

••  Ta fram utbildningar som kan säljas 
externt men som även kan gynna 
medlemsföreningar.

••  Ta fram material i syfte att ge stöd till 
medlemmar i deras medieproduce-
rande.

Kansliet har tagit fram ett utbildnings-
paket med två utbildningar under 
november 2021. En om media och en om 
att driva förening.

Det har även gjorts en behovsanalys för 
att se över medlemmarnas behov kring 
utbildning. 

Medieproduktionsguiden och förenings-
guiden har setts över för att utvecklas 
som utbildningsmaterial. 

•• Ung Media Sverige utvecklar och 
uppdaterar utbildningsmaterialet i takt 
med samhällsutvecklingen.

••  Utvärdera och revidera alla utbild-
ningar löpande

Samtliga arrangemang som förbundet 
genomför utvärderas av deltagarna.
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Medlemsservice:  Föreningsservice

Mål från verksamhetsplanen 2021-2022 Detta har gjorts under 2021-2022

•• Ung Media Sverige erbjuder alla 
medlemsföreningar stöd vid uppstart.

••  Kommunicera till medlemsföreningar 
om förbundets lättanvända mate-
rial som finns som stöd till deras verk-
samhet.

••  Ta personlig kontakt med nya fören-
ingar för att följa upp deras startkontakt 
med förbundet.

Uppdaterat exempelstadgar, starta-för-
enings-protokollet och årsmötesmallen.

Vi skickar ettvälkomstmail med informa-
tion om material som finns till stöd för 
deras verksamhet. Ung Media har även 
infört ett nyhetsbrev för att ge medlem-
marna insikt om vad förbundet gör samt 
stöd i form av tips på diverse aktiviteter 
och eller utbildningar,

En rutin för medlemskontakt har tagits 
fram under 2021 för att säkerställa att 
dialogen mellan kansli och föreningar 
fortlöper.

•• Ung Media Sverige har en aktiv dialog 
med alla medlemsföreningar som 
möjliggör att stöd för fortlevnad kan ges i 
god tid.

••  Uppmuntra sittande styrelser till att 
planera för föreningens framtid och 
informera hur de kan få nya personer 
intresserade av att engagera sig i 
styrelsen.

Rutinen för medlemskontakt som nämns 
ovan är relevant även för föreningarnas 
fortlevnad, och kommer nu kunna efter-
följas. 

Det finns även material i utbildningen om 
att driva förening som kan vara till hjälp 
vid föreningarnas överlämningsprocess.

•• Ung Media Sverige är ett förbund dit 
medlemsföreningar enkelt kan vända sig 
och känner sig trygga för att få stöd och 
rådgivning hos.

••  Starta en reguljär kommunikation med 
medlemmarna som både ger infor-
mation från förbundets verksamhet 
men även bjuder in till att visa upp sin 
egna såväl som att ta kontakt med 
förbundskansliet.

Förbundets nyhetsbrev går ut varannan 
vecka till alla förbundets medlemsfören-
ingar, med löpande information om de 
aktiviteter som bedrivs.

Öppen scen planeras att hållas under 
Kongressen.

Likabehandling

Mål från verksamhetsplanen 2021-2022 Detta har gjorts under 2021-2022

•• Utvecklat formerna för likabehandling-
arbetet och integrerat tillgänglighetsper-
spektiv i all verksamhet

••  Ta fram en policy för förbundets lika-
behandlingsarbete, som är baserad på 
Likabehandlingsstrategin för 2016 och 
2017-2020.

Förbundsstyrelsen har tagit fram en ny 
likabehandlingsstrategi som ersatt tanken 
om en policy. Likabehandlingstrategin är 
baserad på tidigare strategier.

•• Förbundsstyrelsen har ett väl funge-
rande arbetssätt där alla deltar.

••  Genomför en introduktionsutbildning 
vid styrelsens första sammanträde.

••  Möjliggör och tillgodose trygga resor 
och boenden för förbundsstyrelsens 
fysiska möten och sammankomster. 

En introduktionsutbildning genomfördes 
vid styrelsens första sammanträde, och 
styrelsemedlemmarna har deltagit aktivt 
under året.

Förbundsstyrelsen tillsammans med 
kansliet ser till att tillgodose boenden och 
resor av trygg karaktär. 

•• Förbundsstyrelsens sammansättning 
ska präglas av en mångfald; och spegla 
medlemsbasens mångfald. 

••  Löpande kommunicera om vad ett 
engagemang i förbundsstyrelsen 
innebär och inspirera medlemmar till att 
själva vilja och våga kandidera.

••  Valberedningen arbetar utifrån 
metoder som säkerställer val gjorda för 
organisationens bästa och där kompe-
tens alltid är utgångspunkten.

Förbundsstyrelsen har delat med sig av 
bilder och information om sina träffar via 
sociala medier för att visa vad engage-
manget innebär. 

Valberedningen är igång med sitt arbete 
och arbetar utefter dess riktlinjer.



14 15

Mål från verksamhetsplanen 2021-2022 Detta har gjorts under 2021-2022

•• Ung Media Sveriges enskilda 
medlemmar ska känna sig trygga och 
delaktiga i sina föreningar samt uppleva 
dem som tillgängliga.

••  Kommunicera hur föreningarna kan 
arbeta med tillgänglighet och trygghet i 
sin verksamhet

••  Utesluter medlemsföreningar som 
bryter mot förbundets värderingar och 
principer eller andra riktlinjer.

••  Utesluter enskilda medlemmar som 
bryter mot förbundets värderingar och 
principer eller andra riktlinjer.

Framtaget material kommer komma ut till 
medlemmarna under första halvåret av 
2022. Materialet kommer även bli en del 
av utbildningen om att driva förening.

Punkterna gällande uteslutande 
behandlas i våra stadgar.

Distrikt

Mål från verksamhetsplanen 2021-2022 Detta har gjorts under 2021-2022

•• Ung Media Sverige har utrett organi-
seringsmöjligheter för förbundets distrikt 
och beslutat om uppdelning av ansvar.

••  Utred ansvarsfördelningen mellan 
förbundet och distrikten och ta fram en 
policy för förbundets distrikt

Under året har samarbetsavtal både 
gällande distriktsutvecklare och annat 
stöd tagits fram och undertecknats.. 

En distriktspolicy är på gång.

                         

Påverkansarbete: Politisk påverkan

Mål från verksamhetsplanen 2021-2022 Detta har gjorts under 2021-2022

•• Ung Media Sveriges kansli och 
förbundsstyrelse möjliggör politisk 
påverkan genom ett aktivt och medvetet 
arbete med extern marknadsföring och 
kommunikation.

••  Delta i samhällsdebatten genom 
publiceringar i redaktionell media och 
andra sociala kanaler.

••  Kommunicera förbundets stånd-
punkter i aktuell samhällsdebatt via 
egna kanaler.

I våra egna medier har vi lyft fram viktiga 
dagar som är relevanta för vår verk-
samhet, exempelvis Pressfrihetens dag.

Förbundet har fört påverkansarbete 
genom att framföra förbundets stånd-
punkter och åsikter i dess egna  sociala 
kanaler, men även genom debattartiklar 
i andra medier. Detta har gått i linje med 
aktuell samhällsdebatt.

•• Ung Media Sveriges förbundsstyrelse 
finns representerade på relevanta semi-
narier, föreläsningar och andra evene-
mang.

••  Närvara vid relevanta ungdomspoli-
tiska och särskilt kulturpolitiska möten.

••  Delta i Almedalsveckan och föra fram 
förbundets ståndpunkter i relevanta 
sammanhang.

Förbundet har deltagit i samhällsde-
batten genom medverkan på Almedalen. 
Där fanns vi representerade i flertalet 
paneler som vi varit med och arrangerat, 
där hot och hat på nätet, greenwashing 
och sharenting var samtalsteman.

Vi har även deltagit på Bokmässan i 
panelsamtal med Statens medieråd.

Förbundsordförande har medverkat på 
möte med utrikesminister Ann Linde, 
arrangerat av Folk och Försvar, och haft 
kontakt med organisationen för framtida 
samarbete.

Förbundsordförande medverkade på 
möte med svenska Unesco-rådet.

Förbundsordförande medverkade på ett 
kulturpolitiskt riksdagsseminarium.

Förbundsordförande medverkade även 
på Folk och Kultur under två panelsamtal, 
om samverkan och kultursamverkansmo-
dellen.
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Mål från verksamhetsplanen 2021-2022 Detta har gjorts under 2021-2022

•• Ung Media Sverige har och fortsätter att 
aktivt upprätta relevanta samarbetspart-
ners för att möjliggöra politisk påverkan.

••  Inleda samarbete med Journalistför-
bundet kring Almedalsveckan.

••  Fortsätta samarbetet med Maktha-
vare.se kring bevakning av Almedals-
veckan.

••  Inled dialog med andra relevanta 
samarbetspartner.

På grund av pandemin har det varit 
begränsat med samarbeten för exem-
pelvis Almedalsveckan. 

Vi håller kontakt med tidigare samar-
betspartners för att möjliggöra politisk 
påverkan och samarbeten under 2022. 

•• Ung Media Sverige är en remissinstans i 
frågor relevanta för förbundets vision och 
syfte.

••  Skriva remissvar på relevanta utred-
ningar om ny lagstiftning för att fram-
föra förbundets ståndpunkter.

Förbundsordförande och vice förbunds-
ordförande har lämnat in kommen-
tarer på Sveriges strategi för samarbete 
med Unesco 2022-2025 och fått igenom 
förslag för att lägga fokus på unga.

För att bevaka möjligheten att skriva 
framtida remissvar prenumererar gene-
ralsekreteraren på utskick om aktuella 
utredningar hos regeringen.

Inga remisser har lämnats in under årets 
gång.

Påverkansarbete: Organisatorisk påverkan

Mål från verksamhetsplanen 2021-2022 Detta har gjorts under 2021-2022

•• Ung Media Sverige har en aktiv roll i 
samt utvecklar och stabiliserar samar-
beten med sina internationella paraplyor-
ganisationer.

••  Delta aktivt i arbetet inom NPA och 
särskilt arrangerandet av Nordic Youth 
Media Days.

••  Delta aktivt i arbetet inom EYP.

På grund av pandemin har det internatio-
nella arbetet inte varit lika aktuellt. 

Under året har vi deltagit på EYP’s 
årsmöte i Grekland och tillsatt en ny Inter-
nationella sekreterare som vidare ska 
driva vårt samarbete med de internatio-
nella organisationerna.

Något arbete med NPA har ej genomförts.

•• Ung Media Sverige har påverkat sina 
nationella och internationella paraplyor-
ganisationer för att ta ställning i riktning 
med principprogrammet och det politiska 
programmet.

••  Delta i årsmöte för NPA, EYP och LSU.

Vi har deltagit på årsmöten  för både 
EYP och LSU och har en medlem från 
Ung Media Sverige invald i EYP’s styrelse. 
Förbundsstyrelsen håller löpande kontakt 
med den invalda.

•• Ung Media Sverige är öppna för nya 
samarbetspartners och organisationer 
som arbetar för samma vision som oss 
eller kan stötta arbetet för Ung Medias 
vision och syfte.

••  Ta fram ansökan om Arvsfondsprojekt 
tillsammans med annan organisation

••  Se över förbundets medlemskap och 
på vilka grunder nya ingås.

Förbundet har avlagt tid för att påbörja 
ett Arvfondsprojekt, men mer tid och 
resurser kommer att läggas under 
kommande verksamhetsår. Detta mål 
följer därför med även framåt. 

Förbundet har gått med i kulturorganisa-
tionen Ax.
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Ung Media Sveriges finansiering
 
Mål från verksamhetsplanen 2021-2022 Detta har gjorts under 2021-2022

•• Ung Media Sverige har en medveten 
och långsiktig strategi för sin externa 
finansiering.

••  Aktivt söka bidrag från relevanta 
externa parter.

••  Ta fram en tydlig policy för hur 
förbundet ska förhålla sig till sin finan-
siering.

Förbundet är tacksamma att ha fått stöd 
av:
•• Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond 
•• Myndigheten för Ungdoms och Civil-
samhällesfrågor (MUCF)
•• Kulturens bildningsförbund

Förbundet har valt att inte skapa en tydlig 
policy för förhållning till sin finansiering, 
detta eftersom något tydligt behov inte 
funnits.

•• Ung Media Sverige säljer utbildningar 
externt och har en medveten plan för 
att öka försäljningen av utbildning och 
utbildningsmaterial.

••  Starta rutiner för hur försäljning sker 
och “testsälja” enskilda utbildningstill-
fällen.

Möjligheten att boka utbildningar har 
publicerats på hemsidan och marknads-
förts i sociala medier under november 
2021.

•• Ung Media Sverige arbetar aktivt 
med sponsring och sponsorer till olika 
sammankomster, exempelvis Kongressen 
och Presskonferensen.

••  Söka sponsring som ger tydligt 
medlemsvärde eller finansiering av 
evenemang.

Under Presskonferensen fick förbundet 
sponsring från ett inredningsföretag till 
goodie bags. Förbundet fick även rabatt 
på samtliga föreläsningar.

Förbundet har även fått rabatte-
rade priser på lokal, boende och mat i 
samband med Kongressen.

Journalistförbundet och Kulturens  har 
bidragit med prylar till goodiebags.

 

Ung Media Sveriges kansli
 
Mål från verksamhetsplanen 2021-2022 Detta har gjorts under 2021-2022

•• Ung Media Sverige har en tydlig uppdel-
ning mellan förbundsstyrelse och kansli.

••  Sätta rutiner för hur styrelsen och 
kansliet får en bra uppstart årligen.

••  Utvärdera kansliets och styrelsens syn 
på arbetet.

Möte kommer ske i samband med att den 
gamla styrelsen överlämnar till den nya.

En årlig medarbetarenkät samt medarbe-
tarsamtal genomförs sedan tidigare.

Förbundet har sett över möjligheten för 
att sätta rutiner för en gemensam, bra 
uppstart årligen.

•• Ung Media Sverige har ett kansli som 
har tillräckliga förutsättningar för att med 
goda resultat utföra sitt arbete och får 
möjlighet till kompetensutveckling och 
påverkan inom arbetet.

••  Erbjuda de anställda möjligheter till att 
utvecklas i sina arbetsroller med rele-
vant kompetensutveckling och utrymme 
för att förverkliga egna idéer.

••  Ta upp frågor som utvärderar möjlig-
heten i medarbetarenkäten.

Flera anställda har under året fått 
möjlighet att utvecklas genom utbild-
ningar och seminarium i bl.a. sociala 
medier och medlemsvård.

•• Ung Media Sverige har ett tydligt struk-
turerat kansli med tydliga mål och roller 
för varje medarbetare.

••  Utarbeta rollbeskrivningar för alla roller 
som ryms inom tjänsterna på kansliet, 
där rollerna har mål med koppling till 
förbundets styrdokument.

Tjänstebeskrivningar har tagits fram.

•• Ung Media Sverige har ett strukturerat 
arbetssätt för att ge anställda insyn och 
möjlighet att bidra på bästa sätt i organi-
sationens utveckling.

••  Genomföra regelbundna avstäm-
ningar mellan förbundsordförande och 
generalsekreterare.

Förbundsordförande och generalsekre-
terare har löpande kontakt samt regel-
bundna avstämningar.
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”Styrelsen vill tacka UM:s 
medlemmar, kansli och media 
för att vi lyckats hålla ihop och 
genomföra projekt trots distansen! 
Inget UM utan er. <3”

- Agnes Hansius, Förbundsordförande

”

”


