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ASIS SWEDEN VERKSAMHETSPLAN 2019 

MEDLEMMAR 
Inför kommande verksamhetsår har styrelsen satt som mål att öka antalet medlemmar med 10%, ett 
mål som känns rimligt och med det som ett mer långsiktigt mål något som förhoppningsvis ska 
medföra en större bas som kan ge bättre förutsättningar att fortsätta att driva verksamheten 
framgångsrikt. 

För att underlätta det som ibland uppfattas som krångligt vid årsbetalningen så har sittande styrelse 
även lagt fram en motion till årsstämman om avskaffa chapteravgiften. Just chapteravgiften har 
medfört mycket extraarbete för styrelsen och lämnat uttrymme för felaktigheter i de olika 
medlemslistorna. Det är styrelsens mening att den kostnadsreducering som detta medför även skulle 
kunna leda till fler medlemmar. 

STYRELSEN 

Styrelsen kommer utöver de befintliga funktionerna att utökas med ett ytterligare ansvarsområde, 

internationella verksamheten. Detta kommer att förslagsvis tilldelas vice ordförande. 

EKONOMI 

Under 2019 bibehålls chapteravgiften och därmed förändras den inte avsevärt från föregående års. 

Under verksamhetsåret kommer styrelsen att arbeta med att bygga upp ett närverk av sponsorer för 

att kunna säkerställa intäktsflödet under de kommande verksamhetsåren, även utan chapteravgifter.  

AKTIVITETER och YOUNG PROFESSIONALS 

Så som tidigare år ligger ambitionen att genomföra intressanta och för medlemmar lätt tillgängliga 

föreläsnigar, seminarier, after-works och andra nätverksmöjligheter. 

Målsättningen för 2019 är att hålla minst 6 evenemang per ”termin” i Stockholm och 3 evenemang 

för vardera Malmö och Göteborg. Dessa skall bestå av minst ett YP evenemang per termin i vardera 

stad.  

CERTIFIERINGAR 

De senaste åren har antalet certifieringar som genomförts av svenska medlemmar sjunkit. Genom ett 

samarbete med Företagsuniversitet är förhoppningen att denna trend skall vända.Exakt hur detta 

skall genomföras är vi i skrivande stund i diskussion kring och hoppas kunna presentera ett slutligt 

föslag till årsstämman. Något vi hoppas ska bidra till ett ökat antal medlemmar och ett ökat intresse 

för vad ASIS har att erbjuda. 
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MARKNAD OCH INFORMATION 

Under kommande året kommer en del av marknadsarbetet bestå av att säkerställa den fortsatta 
finansieringen genom sponsoravtal. I övrigt fortsätter föreningen att arbeta med exponering mot 
medlemmar och potentiella medlemmar genom digitala mediakanaler och till viss del tryckta 
materiel.  
 
Mycket av vårt fokus kommer att ligga på att belysa fördelarna med den internationella delen av vår 
organisation och de olika aktiviteterna som medlemskapet ger tillträde till.   

ASIS INTERNATIONAL 

Under 2019 kommer det svenska chaptret att göra en ansatts till att belysa de många fördelarna som 

medlemskapet i moderorganisationen kan omfatta för dess medlemmar, så som beskrivet i marknad 

och info. 
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