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Verksamhetsplan Funkibator Öst ideell förening 
 
 
Funkibator har sedan årsmötet 2019 en rullande 2-årig verksamhetsplan. Planen för 
2019 bygger således på den föregående planen och kompletteras med nya skrivningar s 
inkluderar som avser både 2020 och 2021. 
 
 
Coronakrisen 
 
Arbeta aktivt med att minimera skadeverkningar under och efter Coronakrisen. Ta initiativ till de 
extraordinära åtgärder som krävs. Säkra upp Funkibators ekonomi långsiktigt både avseende kostnader 
och intäkter. Hitta alternativa sätt att bedriva verksamhet på om det inte är möjligt med fysiska träffar 
och där det blir minskad försäljning av produkter/tjänster. 
 
 

Visioner 
 
Håll fast vid dagens visioner och styr utvecklingen i dess ritning. 
 

• En tillbyggnation av Mästeriet med ytterligare en fastighetsdel om 1 500 kvm. 

• Gård på landet men ändå nära stad för odling, uteverksamhet, djurhållning. 

• Mästeriet, ett hus som har dygnet-runt-öppet. 

• Mästeriet, Sveriges mest tillgängliga hus. 

• Öka Funkibators betydelse genom nationell etablering och spridning. 

• Arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska vara anställda. 

• Arbeta efter den ekonomiska principen många bäckar små. 

• Solidarisk fördelning, verksamhet som genererar resultat kompenserar för det som inte gör det. 
 

Finansiering 

 
Arbeta med att se över kostnader och hitta samverkan, effektiviseringar, synergieffekter. Arbeta 
långsiktigt med ekonomiska intäkter enligt principen med många olika typer av intäkter. Fortsätt ett 
oberoende från tillfälliga projektmedel. 
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Verksamheter som ska prioriteras och satsas på  
 
• TILLGÄNGLIGHET – Göra en rejäl satsning på Mästeriets tillgänglighet i bred bemärkelse. Ta 

initiativ och vara pådrivande i arbetet avseende tillgänglighet som rör fysisk, sensorisk, kognition, 
NPF, mångfaldsområden som jämställdhet, etnicitet, sexuell läggning med mera.  

• FILM OCH LJUDMEDIA – Utveckla verksamhet för produktion av film i olika format samt även ljud. 

• DISTANSLÖSNINGAR – Utveckla upplägg där vi än mer kan göra Funkibators verksamhet 
tillgänglig genom användning av digitala lösningar för anslutning oavsett var i världen man befinner 
sig. 

• KANSLI OCH ADMINISTRATION – Fortsätta utveckla och stärka Funkibators kanslifunktion med 
kompetens och personell tid. 

• MEDLEMMAR – Arbeta vidare med information till Funkibator medlemmar samt många olika typer 
av erbjudanden som ger mervärden. 

• FUNKIBATOR FÖRLAG – Fortsätta utveckla förlagsverksamheten med fler boktitlar, leksaker, 
brädspel och annat liknande. 

• FASTIGHET – Medverka och bidra till Mästerifastighetens fortsatta förfining och utveckling. 

 
 

Verksamheter som är befintliga som det ska fortsättas med 
 
• Satsa vidare på att ge möjligheter och erbjudanden till Växjö kommuns föreningar. 

• Bedriva ett aktivt arbete vad det gäller samverkan med Växjö kommun. 

• Anordna ungdomsläger för unga med rörelsenedsättning. 

• Anordna sommarferieverksamhet för gymnasieungdomar från Kronobergs län. 

• Genomföra distanskursen ”Funktionsnedsättning i det nutida samhället”. 

• Vidareutveckla och ekonomisera utlåning av fritidshjälpmedel. 

• Stärka och vidareutveckla Funkibatorbutiken. 

• Stärka och vidareutveckla Funkibator förlag. 

• Stödja genomförande och utveckling av pågående arbetsmarknadsverksamhet. 
• Stödja och vidareutveckla fritidsaktiviteter i huset Mästeriet. 

 


