Verksamhetsplan för Liberala partiet
verksamhetsåret 20162017
Lokalorganisationer
Liberala partiets skall värna de lokalorganisationer som finns samt verka för att det startas
upp fler. För tillfället finns distrikt i de tre storstadsregionerna (Stockholm, Väst och Syd). För
att bättre täcka in områden med potential för Lp skulle de behöva kompletteras. Prioriterade
områden skulle vara distrikt som täcker in Mälardalsregionen (Södermanland/Västmanland),
Östergötland (med tanke på Linköping och Norrköping) samt Uppsala. Dessa är extra
intressanta då de är starka universitetsstäder där Lp typiskt bedöms ha potential.

Hemsida/IT
Liberala partiets hemsida behöver en ordentlig ansiktslyftning. I budgeten finns det avsatt
medel för att finansiera kostnader för ny webbdesign m.m. En arbetsgrupp ska tillsättas och
arbetet kommer att ske i nära samarbete med vårt systerparti Liberalistene och den nya
designen kommer delvis att inspireras av deras hemsida.
Rutinerna för registrering och betalning av medlemskap kommer att behöva automatiseras
mycket mer än idag. Ett formulär kopplat till medlemsdatabasen skall tas fram och ersätta
den manuella hanteringen över email vi har idag. Att automatisera rutinerna för betalning av
medlemskap skall också ses över.

PR/Sociala medier/kampanjer
Liberala partiet behöver bli mer aktiva i sin utåtriktade kommunikation, främst på sociala
medier. Den arbetsgrupp för sådan aktivitet (PRgruppen) som tillsattes under förra året kan
behöva stärkas upp, alternativt andra sätt att få upp volymen undersökas.
Ett lämpligt tillfälle bör väljas ut under året då det kan bedrivas kampanj. T ex skattefridagen.
I övrigt så uppmuntras aktiviteter såsom artikelskrivande, både för publicering i partiets egna
kanaler samt i andra massmedier.

Internationellt samarbete
Liberala partiet skall inom ramen för IALP (International Alliance of Libertarian Parties)
fortsätta att vårda kontakten med våra systerpartiet runt om i världen. Främst gäller det
norska Liberalistene som vi står nära både geografiskt och språkligt och som verkar i ett
land med ett mycket liknande politiskt klimat som i Sverige. Ambitionen är att ha ett fruktbart
utbyte över partigränserna och samordna kampanjer, beställningar av material, utbildningar,
med mera.

Förberedelser för valet 2018
Partiet skall börja förberedelserna för för hur valkampanj 2018 skall bedrivas, samt se över
vilka material som behöver tas fram eller beställas till dess.

Partiprogram
Förslag till utveckling av partiprogrammet skall utarbetas. Antingen inom det område som
kongressen anger i en arbetsinstruktion (om någon), annars kan styrelsen utse ett område
för utveckling.

Budgetförslag 2016
Budget
2016
Rörelsens intäkter
Årsavgifter

10 000,00

Donationer

20 000,00

Insamlingar

0,00

Summa intäkter

30 000,00

Rörelsens kostnader
Verksamhet
4110 Politisk verksamhet och kampanjmaterial

5 000,00

4120 Stöd till lokalföreningar

4 000,00

4130 Partimöten

1 500,00

4140 Insamling kostnader
Total

0,00
10 500,00

02 Övrigt
5930 Reklam
???? ny hemsidesinfrastruktur
6110 Administration
6390 Övriga kostnader

0,00
1 000,00
0,00
3 900,00

Webbhotell

1 000,00

Porto etc

100,00

Postbox

1 800,00

Övrigt

1 000,00

6570 Bankkostnader

2 300,00

Total

11 100,00

Summa kostnader

21 600,00

Resultat

8 400,00

