FÖRSLAG
VERKSAMHETSPLAN 2017
Inledning
Under snart 10 år har Musketörerna i Rågsved drivit frågor för att människor i
utanförskap och utsatthet ska få rätt till sina grundläggande rättigheter.
Det har varit ett tungt, komplicerat, svårt och slitande arbete.
Under åren har fler än 500 personer fått någon del av Musketörernas stöd för att få
tillbaka chansen att bli en medborgare i samhället.
Samlad erfarenhet
Vi har lärt oss:
- Att "blankettmobbningen" från samhällets sida har ökat;
- Att den enskilde får ta ett allt större ansvar för att sitt ärende ska drivas framåt;
- Att samhällets välfärdssystem består av stuprör och skyddsvallar för att hålla de
utsatta på behörigt avstånd;
- Att det är stor brist på samordning och samarbete inom och mellan ansvariga
myndigheter;
- Att som ensam och utsatt är det praktiskt taget omöjligt att tränga igenom och få
din röst hörd och ditt ärende korrekt behandlat;
- Att du måste ha en guide för att kunna ta dig in eller navigera i systemet.
Slutsatser
Musketörerna har förslag på vad som skulle behöva göras. Ingen lyssnar dock.
För en liten ideell förening är också resurserna inte tillräckliga för att bryta igenom alla
stuprör och skyddsvallar. Myndigheterna uppskattar vårt arbete, men de är inte beredda
att ändra något. Det finns också en administrativ börda att bära: Alla ansökningar för att
tillförsäkra ekonomiska resurser, alla rapporter för att redovisa och visa på resultat.
Alla möten och sammanträden för att övertyga och driva på för att verksamheten ska
kunna fortsätta. Allt detta kostar på.
Finns inte tillräcklig kraft och engagemang och kvalité för att klara alla krav blir det
svårt för en styrelse att klara detta arbete. Man kan fråga sig hur mycket en förening ska
orka med?
Musketörerna har nått erkännande. Vi har visat att det går att driva ärenden, att
människor kan återvinnas och bli fullvärdiga medborgare igen. Men priset är också
högt. Myndigheter och institutioner tar inte hänsyn till att det är en liten förening som
tar på sig uppgiften att driva utsattas ärenden. Vi slår hela tiden från underläge. Vi har
inte de resurser som behövs. Vi har utvecklats, drivit fram förändring och överlevt, hit.
Men frågan är hur längre?
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Musketörerna och Framtiden
Styrelsen förslag till Verksamhetsplan för 2017 är att vi behöver ta ett krafttag när det
gäller Musketörerna och Framtiden.
Vilka är beredda att träda in och föra MR in i framtiden och det nya svenska samhället?
Nya starka, kunniga och engagerade krafter behövs till en ny styrelse i mars 2018.
Det är en absolut förutsättning för att kunna fortsätta arbetet på ned nivå vi gör nu!
Ordförandens liksom verksamhetsledarens mandat går ut vid nästa årsmöte.
Även några av de övriga styrelseledamöterna avslutar då sina uppdrag.
Vi har två senarier och förslag.
A. Att försätta arbetet på det sätt vi gör nu.
1. Att en valberedning utses som är beredd att arbetar hårt för att hitta nya tänkbara
kandidater till ordförandeposten liksom övriga styrelseledamöter.
2. Att nya starka, kunniga och engagerade krafter/volontärer är beredda att ta över
ansvaret i en ny styrelse.
3. Att dessa går dubbelt med nuvarande styrelse från och med senast september
2017 för upplärning och överförande av teoretisk och praktisk kunskap.
B. Att påbörja en utfasning av den nuvarande formen av föreningen
Musketörerna i Rågsved.
1. Att vi inte ansöker om nya medel från stiftelser och fonder. Vi ber dem tillåta
oss att använda befintliga medel för utfasning och övergång till det vi var från
början – en förening av volontärer och där det frivilliga engagemanget bar
arbetet;
2. Att de nu lönebidragsanställda finns kvar under 2017 och att inga
anställningsavtal förlängs. Vi hjälper dem till andra anställningar. Att
verksamhetsledaren fortsätter under hela utfasningen också in under 2018.
3. Att den nya verksamhetslokalen på Harpsundsvägen 11 sägs upp senast i slutet
av september för att lämnas senast 31 december 2017.
4. Att 71:an blir kvar och drivs av volontärer och frivilliga. Ett stöd kommer att
utgå från Musketörerna under 2017.
5. Att vid Årsmötet 2018 ett beslut fattas om och hur verksamheten i 71:an ska
fortgå med eller utan de eventuella fonder som då finns kvar hos Musketörerna
och att, om inga frivilliga ställer upp, lokalen sägs upp.
6. Att Föreningen Musketörerna i Rågsved fortsätter men byggd helt på frivilligt
engagemang och volontärt arbete.
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Förslag till Verksamhetsplan fram till nästa Årsmöte i mars 2018.
1. Prioritera Guideverksamheten och Guida människor som är socialt och
ekonomiska utsatta med de 4 grundläggande rättigheter som ingår i MRs
Guideprojekt.
2. Fokusera på unga vuxna och människor med annan etnisk bakgrund. De ska
förstå att MR även är till för dem.
3. MRs 10-års fest 25 augusti 2017.
4. Förbereda artiklar, kampanjer via Facebook, möten med andra organisationer
som delar vår kunskap om utsatthet och tillsammans med dem göra
manifestationer för att göra människor i utanförskaps röster hörda.
5. Konsultera en kompetent journalist som skriver ner de berättelser vi har från
våra deltagare i Guideprojektet. Att boken ”Röster från ett Sverige vi inte visste
fanns”. Den används i valet och andra sammanhang där dessa människor kan bli
hörda och sedda.
6. Sprida START-KITTET till andra som vill starta Musketörsorganisationer

Den nuvarande styrelsen vill ha detta Årsmötets mandat att under tiden fram till
Årsmötet 2018 kunna göra nödvändiga justeringar och förändringar utifrån de två
alternativa scenarierna ovan. Likaså att, om det visar sig att intresserade
styrelsekandidater, volontärer och frivilliga inte ställer upp i den utsträckning som
behövs, fatta beslut som förbereder en utfasning och att, om så krävs, kalla in ett Extra
Årsmöte.
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