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Allmänt 

Det centrala i hela Funkibator är att allt ska syfta till att höja livskvalitén hos enskilda individer. 
 
Funkibator ideell förening ska fortsätta verka brett, spretigt och gränsöverskridande. Vi ska vara en 
förening inom funktionsnedsättning som kan erbjuda många olika sorters verksamheter där alla kan hitta 
något just för dem. Vi ska fortsätta arbeta med utvecklingsfrågor och sammanföra entreprenörskap med 
funktionsnedsättning med innovationer som resultat. 
 
 

Arbetsmarknad, utbi ldning och relaterat 
Att utveckla befintlig arbetsmarknadsverksamhet uppåt det dubbla. 
Utveckla rehabiliterande verksamheter så som odlingar, djur, trolleri, fysisk aktivitet, teknik/spel. 
Fortsätta med sommarjobbsverksamheten. 
Understödja befintliga och framväxande sociala affärsidéer.  
Satsa specifikt på Funkibatorbutikens utveckling med ökad försäljning som resultat. 
 
 

Uppdrag 

Sträva efter att genomföra fler insatser på uppdrag av myndigheter. Eftersträva försäljning av tjänster och 
upprättande av avtal exempelvis inom alternativ skolgång, daglig verksamhet och liknande. 
 
Fortsätta med att genomföra distanskursen ihop med Grimslövs folkhögskola. 
 
 

Internationellt 
Eftersträva att bli medlemmar i EPR, European Plattform Rehabilitering. Ett Europeiskt nätverk av offensiva 
organisationer som på olika sätt arbetar med funktionsnedsättning. 
 
Vara öppna för internationella samarbeten då dessa erbjuds. 
 
 

Fritidsaktiviteter 

Bygga upp en bas och effektiva rutiner och informationsspridning kring alla fritidsaktiviteter som nu vuxit 
fram och där än fler kommer att skapa.  
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Fastighet 

Ta en ledande roll avseende innehållsutveckling avseende fastigheten Aslög 1.  
Arbeta aktivt för en tillbyggnation av en ny entré och installation av hiss. 
Arbeta aktivt för att hitta större finansieringslösningar för fastighetens vidareutveckling. 
Driva arbetet kring en tillbyggnation på tomten Aslög 1. 
 
 

Föreningen 

Utveckla föreningens kanslifunktion mot att på sikt utveckla föreningens organisation och 
medlemsverksamhet till att gå från en regional förening till ett nationellt riksförbund. 
 
Utveckla ett erbjudande som riktar sig till de som önskar starta upp lokalavdelningar till Funkibator. 
 
Fortsätt med den etablera kommunikationsstrategin där information regelbundet skickas till politiker, 
media, medlemmar och privata inlånare. 
 
Arbeta för att få ett regionalt ekonomiskt stöd. 
 
Se till att Funkibator växer medlemsmässigt, FB-liks-mässigt, anställningsmässigt med mera.  
 
Utbilda och utveckla nya styrelsemedlemmar. 
 
Starta upp utlåning/uthyrning kring införskaffad Zoomcamp. 
 
Ansöka om fyra större projekt och tio mindre satsningar. 
 
Arbeta för att skapa ett än mer fördjupat samarbete med föreningen Tender Loving Caring. 
 
 

Förändringsverksamhet - ”Att leva som vi lär” 

Ha en ledande och drivande roll inom Nätverket SIP där Funkibator kan skapa pilotexempel och 
avgränsade tester som kan spridas vidare inom organisationen. 
 
Att vara en förening som bryter mot normer, strukturer, etablerade arbetssätt och gör lite ”tvärtom” i 
jämförelse med samhället omkring oss. 
 
Att fortsätta skapa ett positivt klimat med fokus på möjligheter och lösningar. Att i regel säga ja i mycket 
större omfattning än nej. Att vara dörröppnare och främja enskilda individer att komma med i sociala 
sammanhang. Att verka för det informella och engagemangsstyrda. 


