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Verksamhetsplan 2022-2023
Ung Media Sverige
Ung Media Sverige är förbundet för unga medieproducenter. Förbundet arbetar med alla 
typer av medier och arbetar främst med unga medieproducenter som är medlemmar 
i förbundet.
 
Vision
Var och en av Sveriges unga kan fritt med respekt för alla människors lika värde sprida 
sina ord, bilder, idéer och drömmar. Detta kan de genom att själva producera media och 
genom att ha tillgång till media producerad av andra unga. Unga medieproducenter är 
en stark kraft som påverkar både ungas liv och hela samhället.
 
Syfte
Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga 
att producera och uttrycka sig via media.

Verksamhetsplanens upplägg
Verksamhetsplanen är uppbyggd för att presentera förbundets verksamhet och mål 
inför det kommande året. Under varje rubrik presenteras först en kort sammanfattning 
om vad området handlar om, och sedan vilka mål som förväntas uppnås. 
Verksamhetsplanen utgår från de långsiktiga mål som förbundet beslutat om i Målbild 
2023. För att förbundet aktivt ska arbeta mot att nå de långsiktiga målen består verksam-
hetsplanen också av årliga mål. Det är de årliga målen som förbundet ska förverkliga 
under kommande verksamhetsår och som kongressen ska besluta om under årsmötet. 
Målen presenteras på följande sätt i verksamhetsplanen:

•• Förbundets långsiktiga mål från Målbild 2023.

• • Verksamhetsplanens årliga mål.
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För Ung Media Sverige är det viktigt att ha en mångfald inom organisationen. Med 
mångfald utgår vi från diskrimineringsgrunderna. Vi värdesätter också ungas olika iden-
titeter, idéer, perspektiv och erfarenheter. Dessa kommer bland annat från våra olika 
bakgrunder och de historier vi bär med oss.
Ung Media Sverige vill arbeta aktivt för att bredda sin medlemsbas, exempelvis genom 
var våra medlemmar befinner sig geografiskt och inom vilka verksamhetsområden de 
verkar. Förbundet ser att medlemsbasen är homogen och engagerar en viss typ av 
medieverksamhet. Vi vill nå ännu fler - för att kunna göra ännu större skillnad. 
Som en del i förbundets arbete med att nå fler medlemmar finns frilansföreningen Unga 
Medieproducenter som kan samla enskilda medlemmar.
Att förbundet ökar sitt medlemsantal är nödvändigt för den ekonomiska hållbarheten 
men också för att fler unga ska få möjlighet att göra sin röst hörd och kunna påverka sin 
tillvaro. Ju fler medlemmar - desto större blir Ung Media Sverige som politisk aktör.

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

• • Utöka relevant material i syfte att stötta och utveckla föreningarnas verksamheter 
vidare.

• • Föra kontinuerlig dialog med föreningar som behöver stöd vid medlemsrekryte-
ring.

•• Ung Media Sverige har en bredare geografisk spridning bland sina medlemsfören-
ingar och enskilda medlemmar.

• • Skapa verksamhet för föreningar och enskilda medlemmar i hela landet.

• • I så hög utsträckning som möjligt placera förbundets verksamhet i de städer och 
områden där vi inte är lika representerade idag.

•• Ung Media Sverige har ett uppsökande arbete för att starta nya medlemsföreningar  
och att på så sätt nå nya verksamheter.

• • Kontakta kartlagda verksamheter, som ex skolor med medieinriktning, med syftet 
att starta upp nya föreningar. 

• • Kontakta föreningar i linje med förbundets verksamhet, för att erbjuda medlem-
skap hos Ung Media Sverige.

•• 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.

• • Utöka medlemsförmåner och verksamhet för frilansmedlemmar i förbundet.

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

• • Förbundet ska under verksamhetsåret genomföra minst två insatser.

MEDLEMMAR
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Evenemang/Nationella utbildningar för att möta medlemmarnas behov
Ung Media Sverige fortsätter att arrangera den årliga utbildningshelgen Presskonfe-
rensen dit medlemmar kommer för att utbildas, nätverka med personer med medie-
intresse samt träffa styrelseledamöter och förbundets anställda. Förbundet fortsätter 
också att erbjuda medlemmar möjligheten att bevaka olika evenemang för att utvecklas 
i sina roller som medieproducenter.

MEDLEMSSERVICE

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

• • Lägga större delar av budgeten på att bjuda in attraktiva föreläsare.

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

• • Genomför bevakningar, som möter medlemmarnas intressen, på fler platser i 
landet. 

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

•• Ung Media Sverige har etablerat samarbete med relevanta mediehus för studie-
besök, kunskapsinhämtning och föreläsningar.

• • Kontakta mediehus för att informera om förbundets verksamhet och undersöka 
samarbetsmöjligheter.

•• Ung Media Sverige har kontakt med unga medieproducenter i grundskolor, gymna-
sieskolor, folkhögskolor, universitet och kulturskolor - samt med unga yrkesverk-
samma medieproducenter och icke vinstdrivande medieaktörer för att informera om 
förbundets verksamhet och undersöka intresset för samarbete.

• • Kontakta relevanta kulturskolor för att informera om förbundets verksamhet och 
undersöka samarbetsmöjligheter. 

• • Skapa kontakt med fler folkhögskolor.

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

• • Kontakta aktörer för att informera om förbundets verksamhet och undersöka 
samarbetsmöjligheter. 

Samarbeten
Ung Media Sverige vill erbjuda medlemsföreningarna insyn i etablerade aktörers verk-
samhet inom mediebranschen. Genom att instifta samarbeten och samverkansprojekt 
möjliggörs en mer löpande kontakt med relevanta aktörer inom branschen.
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•• Ung Media Sverige har en tydlig struktur i bidragen för att gynna medlemsfören-
ingar som ökar i medlemsantal.

• • Skapa nytt underlag för att strukturera tilldelning av föreningsbidrag med syfte att 
gynna de medlemsföreningar som växer i medlemsantal.

•• Ung Media Sverige har inlett för föreningarna ett ekonomiskt gynnsamt samarbete 
med externa aktörer.

• • Ta kontakt med relevanta aktörer som skulle kunna erbjuda medlemmarna finan-
siella fördelar.

Föreningars finansiering
Ung Media Sverige arbetar för att erbjuda sina medlemsföreningar en ekonomisk 
trygghet. Varje år ger förbundet välkomstbidrag och föreningsbidrag samt erbjuder 
projekt- och evenemangsbidrag till alla medlemsföreningar.

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

• • Utveckla framtaget material i syfte att ge stöd till medlemmar i deras mediepro-
ducerande.

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

• • Utvärdera och revidera Ung Media Sveriges utbildningar löpande.

Utbildningar och workshops
Ung Media Sveriges medlemsföreningar värderar utbildningar högt. Förbundet har 
arbetat med att utbilda medlemsföreningar i offentlighetsprincipen, yttrandefrihet, käll-
kritik och nätaktivism.
Det är viktigt att förbundet arbetar för att genomföra relevanta och tillgängliga utbild-
ningar som tillför mervärde och efterfrågas av medlemmar.

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

• • Kommunicera till medlemsföreningar om förbundets lättanvända material som 
finns till stöd för deras verksamhet.

• • Använd framtagen rutin för att kontakta föreningar med syftet att följa upp deras 
startkontakt med förbundet.

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

• • Inled kontakt inför föreningarnas årsmöten för att underlätta deras fortlevnad, ex 
överlämning mellan styrelser.

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

• • Upprätthåll en löpande kommunikation med medlemmarna genom nyhetsbrev 
och uppdateringar på sociala medier för att informera om förbundets verksamhet.

• • Möjliggör för medlemmarna att kontakta förbundets kansli och styrelse via mail 
eller andra lättillgängliga kanaler.

Föreningsservice
Ung Media Sverige vill sträva efter att vara ett förbund som medlemmarna enkelt kan 
vända sig till. Förbundet vill arbeta aktivt med våra medlemsföreningar för att stärka 
relationen med våra medlemmar och ha tydliga rutiner för att ge dem stöd och rådgiv-
ning. För att öka stabiliteten och långsiktighet hos föreningar vill förbundet erbjuda ett 
större stöd vid uppstart och överlämning.
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Ung Media Sverige strävar efter likabehandling av våra medlemmar och är engagerade 
i att tillhandahålla en tillgänglig organisation för alla våra medlemmar. Likabehand-
lingsarbetet ska genomsyra verksamheten och flera delar tas därför upp under respek-
tive område inom likabehandlingsstrategin.

•• Utvecklat formerna för likabehandlingsarbetet och integrerat tillgänglighetsper-
spektiv i all verksamhet.

• • Följa upp framtagen strategi för förbundets likabehandlingsarbete, som är 
baserad på Likabehandlingsstrategin för 2016 och 2017-2020.

•• Förbundsstyrelsen har ett väl fungerande arbetssätt där alla deltar.

• • Genomför en introduktionsutbildning vid styrelsens första sammanträde för att 
förhöja styrelsens kunskapsnivå.

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

• • 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 organisa-
tionens bästa och där kompetens alltid är utgångspunkten.

•• 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.

LIKABEHANDLING
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•• Ung Media Sverige har utrett organiseringsmöjligheter för förbundets distrikt och 
beslutat om uppdelning av ansvar.

• • Ta fram en policy för förbundets distrikt.

• • Utreda möjligheterna för förbundet att stötta distrikten i genomförandet av ett 
eget utbildningsevenemang likt Presskonferensen.

• • Utreda möjligheterna för att inrätta nya distrikt.

PÅVERKSANSARBETEDistrikt
Ung Media Sverige har under de senaste åren utvecklat sin distriktsverksamhet. Flera 
lärdomar har dragits under åren och förbundet är nu i en fas där vi aktivt arbetar med 
att hitta stabil och långsiktig finansiering till distrikten.
Ung Media Sverige har två aktiva distrikt: Ung Media Stockholm och Ung Media Västra 
Götaland. Förbundet vill i första hand satsa på stabilitet hos de redan existerande 
distrikten, men vill kartlägga möjligheten att starta nya distrikt. Förbundet vill också se 
över hur distrikten enklast kan vara organiserade för att förenkla administration och 
möjligheten att vara medlem i distrikten. Förbundet vill stötta distriktet i deras verksam-
hetsplan.

DISTRIKT
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Politisk påverkan
Ung Media Sverige har stora möjligheter att fokusera på att föra fram förbundets hjärt-
efrågor. Det finns ett av kongressen beslutat politiskt program med detaljerade krav på 
förändringar och politiska frågor som ska drivas i framtiden.

•• 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 ståndpunkter i aktuell samhällsdebatt via egna kanaler.

•• Ung Media Sveriges förbundsstyrelse finns representerade på relevanta seminarier, 
föreläsningar och andra evenemang.

• • Närvara vid relevanta politiska möten, ex ungdoms- och kulturpolitiskt.

• • Delta vid evenemang likt Almedalsveckan för att föra politisk påverkan utifrån 
förbundets ståndpunkter.

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

• • Fortsatt dialog med nuvarande samarbetspartners för förbundets politiska 
påverkan.

• • Inled dialog med fler relevanta samarbetspartners för att utöka politisk påverkan.

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

• • Skriva remissvar på relevanta utredningar om ny lagstiftning för att framföra 
förbundets ståndpunkter.

Organisatorisk påverkan
Ung Media Sverige anser att organisering är ett viktigt medel för att kunna påverka och 
göra sina röster hörda. Detta både nationellt och internationellt. Ung Media Sverige var 
drivande i att starta Nordic Press Association, paraplyorganisationen för unga journa-
lister i Norden. Förbundet vill även fortsättningsvis ha en aktiv roll i paraplyorganisa-
tioner som exempelvis Nordic Press Association, European Youth Press och Landsrådet 
för Sveriges Ungdomsorganisationer. Men även fortsättningsvis arbeta för organisering, 
nationellt som internationellt.

•• Ung Media Sverige har en aktiv roll i samt utvecklar och stabiliserar samarbeten 
med sina internationella paraplyorganisationer.

• • Förbundet deltar aktivt i arbetet inom EYP och NPA.

• • Möjliggör samarbeten internationellt genom förbundsstyrelsens internationella 
sekreterare.

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

• • Delta i årsmöte för NPA, EYP, LSU eller andra årsmöten som anses vara relevanta.

•• 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.

• • Se över fortsatta möjligheter till att inleda nya projekt med annan organisation.
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Ung Media Sveriges finansiering
Ung Media Sverige arbetar aktivt med att hitta finansiering från flera olika källor. Detta 
för att förbundet inte ska vara helt beroende av statsbidrag utan ha en stark ekonomisk 
finansiering genom att till exempel sälja utbildningar till externa parter. Därför är det av 
yttersta vikt att förbundet kommande år skapar en så stabil och långsiktig finansiering 
som möjligt.

FINANSIERING

•• Ung Media Sverige har en medveten och långsiktig strategi för sin externa finansie-
ring.

• • Aktivt söka bidrag från relevanta externa parter.

• • Undersöka möjligheterna och ta fram en långsiktig strategi gällande extern finan-
siering.

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

• • Följ upp arbetet med försäljning av enskilda utbildningstillfällen.

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

• • Söka sponsring som ger tydligt medlemsvärde eller finansiering av evenemang.
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Ung Media Sveriges kansli
Ung Media Sverige arbetar aktivt med att upprätthålla ett professionellt, effektivt och 
engagerat kansli. Kansliet är navet i allt som förbundet kan utföra. Det medför att allt 
arbete för att förstärka kansliet också gör förbundet starkare. För att kunna arbeta effek-
tivt och professionellt behöver det finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan förbunds-
styrelsen och kansliet där varje enskild styrelseledamot och anställd förstår sin roll i 
helheten.
För att säkerställa att förbundets verksamhet kan utföras med långsiktig hållbarhet krävs 
att de anställda är nöjd med sina villkor och får förutsättningar att kompetensutvecklas 
på arbetsplatsen.
Genom att anställda får insyn i hur verksamheten styrs och möjlighet att dela med sig 
av egna insikter och förslag förbättras organisationen. 

KANSLI

•• Ung Media Sverige har en tydlig uppdelning mellan förbundsstyrelse och kansli.

• • Sätta rutiner för hur styrelsen och kansliet får en 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 relevant 
kompetensutveckling och utrymme för att förverkliga egna idéer.

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

• • Implementera tjänstebeskrivningar för samtliga tjänster på kansliet.

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

• • Genomföra regelbundna avstämningar mellan förbundsordförande och general-
sekreterare.

• • Genomföra regelbundna avstämningar mellan anställda och generalsekreterare.
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