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STYRELSE

På grund av de restriktioner som funnits under året 
har det varit svårt att hålla fysiska möten så telefon 
och mail varit föreningens styrelserum.  Styrelsen har 
under året hållit ett årsmöte och fyra protokollförda 
styrelsemöten samt tagit tre per capsulumbeslut. 
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KULTURFÖRENINGEN VASAPLAN 
Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verk-
samhet och ska i huvudsak värna och försvara alla 
människors lika värde och frihet.  Föreningens inrikt-
ning och verksamhet ska på olika sätt vara till stöd 
för människor i socialt utsatta situationer. Förening-
en är partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar 
utifrån FN:s globala mål. 
Att producera och ge ut tidningen Vasaplan – en 
av Sveriges tre gatutidningar, vid sidan av Situation 
Stockholm och Faktum – har dominerat föreningens 
verksamhet. Tidningen, som säljs på gator och torg 
av människor i socialt utsatta situationer, är en viktig 
inkomstkälla för försäljarna. 
Tidningen Vasaplan har också en väsentlig roll i att 
ge röst åt människor som sällan eller aldrig får synas 
i media eller andra offentliga sammanhang. Den är 
en viktig informationsbärare genom att frågor om ut-
satthet, missförhållanden och orättvisor lyfts fram, 

men också människors mod, oväntade livsresor, ge-
menskap och glädje i vardagen. 
Föreningen har påbörjat arbetet med att bredda verk-
samheten och utökar samarbetet med andra aktörer 
för att nå fler människor och verkligen göra skillnad.

VERKSAMHETEN

Året 2021 har naturligtvis fortsatt präglats av den 
pandemi som världen ställts inför men  föreningen 
har framgångsrikt fortsatt sitt arbete  med att stödja 
människor som lever i utsatta sociala situationer. 

Årsmöte
Årsmötet genomfördes via telefon den 18 mars och 
där beslöt man bland annat om att tillstyrka försla-
get till reviderade stadgar för föreningen.  

Bidrag  
Föreningen har fått statsbidrag från Mucf, Myndig-
heten för ungdoms- och  civilsamhällesfrågor, med  
175 000kr som gett möjlighet att mer fokuserat 
arbeta med stöd till vår målgrupp.
Mucf hade uppdrag av regeringen att fördela 48 mil-
joner kronor till civilsamhället med anledning av co-
vid-19. Bidraget gick till organisationer som arbetar 
med människor i socialt särskilt utsatta situationer.

Projekt 
En projektansökan ligger på bordet hos Arvsfonden. 
Projektet handlar om att skapa aktiviteter för vår 
målgrupp, ett projekt där vi samarbetar med Kärn-
gården och Bakfickan.

Umeå 400år 
Kulturföreningen Vasaplan kommer att vara med 
och fira Umeå 400 år.  Vi har fått stöd från Umeå 
kommun för att ta fram fotoutställningen ”En vägg 
av röster”. 

Samarbete med Kvinnojouren Umeå
Föreningen har ett pågående samarbete med Kvin-
nojouren Umeå rörande en insats när det gäller 
sugardating. Ett brev är framtaget av Kvionnojouren 
och det skickas ut av kulturföreningen med jämna 
mellanrum via sugardatingsidor på nätet.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
KULTURFÖRENINGEN VASAPLAN 2021
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Marknadsföring
Föreningens Facebook sida är  vår främsta re-
klamplats förutom våra säljare och där följer 1732 
personer  vår sida. 
Vi har haft en pop-up i MVG-gallerian och varit aktiv 
på Utopia under en dag. 
Vi har haft  bra med uppmärksamhet från media där 
vi deltagit i radio och dagstidning.
Vår hemsida byggs upp succesivt och fungerar som 
en sida med fakta runt föreningen.

Tidningen Vasaplan
Under året som gått har vi släppt fyra nummer av 
tidningen Vasaplan fyllda med spännande repor-
tage, granskande journalistik och berörande per-
sonporträtt. Tidningen har en ny chefsredaktör som 
skapat en aktuell tidning med tydlig inriktning mot 
vår målgrupp, en tidning som skapar intresse hos 
läsarna. 
Inför utgivningen av nummer 47 fick tidningen även  
en ny layout som fått positiv uppmärksamhet.
Försök med att hitta nya säljare av tidningen har va-
rit svårt under året som gått men arbetet går vidare.  
Nya rutiner och underlag är skapade för för an-
nonsförsäljningen och arbetet med att ta fram olika 
sponsorpaket har påbörjats.

EKONOMI 
Som tidigare år har annonsintäkterna minskat och 
i år har dom sjunkit med 107 00kr, toligen ser vi ef-
fekterna av covid-19 även detta år. Men tack vare att 
vi fått ett statsbidrag på 175 000kr har vi ett resultat 
som visar på ett plusresultat på 55 748kr.

BDO Umeå stöder Kulturföreningen Vasaplan 
genom att helt gratis sköta vår ekonomiska redovis-
ning. I år har vi även valt att anlita en autoriserad 
revisor för att vår sponsorer och bidragsgivare ska 
känns sig trygga i att vi arbetar professionellt med 
redovisning och handhavande av vår ekonomi.

Del av årets överskott har bland annat gått till att 
köpa in presentkort så att de som behöver kan få gå 
och klippa sig, köpa en ny vinterjacka eller ett par 
varma skor, matcheckar och resestöd. Detta görs i 
samarbete med Bakfickan och Kärngården.

VERKSAMHETSPLAN 
Verksamhetsplanen ska bidra till att stärka förmå-
gan uppfylla föreningens syfte.  

Föreningen ska under 2022 arbeta med att:

- söka finansiering och fler samarbetspartners.
- söka fler säljare, fler säljpunkter, flera orter
- jobba med fler aktiviteter än enbart tidning. 
- skapa en policy runt tidningen , mål, syfte och inne-       
håll.
- skapa en grafisk profil för föreningen
- söka projektstöd
- slutföra  utställningen #enväggavröster
- vara delaktiga i att marknadsföra tidningen på 
   olika publika platser i kommunen.
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#JAG HAR
OCKSÅ
EN RÖST

När hela världen är tyst 
blir även en röst kraftfull.
Malala Yousafzai 

En vägg av röster 

Se aldrig ned på någon 
om det inte är för att  
hjälpa henne upp.
Gudrun Schyman

Jag känner mig ensam 
och utanför.
Tessan

En skiss på utställningen. Foton och citat är för illustration, kommer att 
bli andra ”egna” foton och citat. Baksidan är också fylld med foton och 
citat så att man kan gå runt den.

Kampen mot  
sexköp i Umeå

Lena Berggren 
Ett språk är en 
mänsklig rättighet

Dennis Lyxzén 
Befria konsten nu!

Till sTöd för socialT uTsaTTa människor nr 47 • sommar 2021 • 50 kr

Vasaplans  
skyddande ängel
LENA RENMAN
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NYTT NUMMER UTE NU!NYTT NUMMER UTE NU!

MÖT OSS  
PÅ UTOPIA! 

FRE 28/7  
& LÖR 29/7  
KL. 10–16

LÄS OM:

Kampen mot sexköp i Umeå.
Lena Renman – sjuksköterskan som 
möter sina patienter på Umeås gator 
och torg.
Fältgruppen ger råd inför sommaren.
Kultur, debatt, krönikor, Mys mat,  
korsord och mycket mera …

KÖP  
VASAPLAN  

AV EN  
FÖRSÄLJARE  

PÅ STAN!

Föreningen som 

www.vasaplan.nu
e-post. info@vasaplan.nu
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