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Udmøntning af Ghana Venskabs strategi for 2020-2023
Handleplan for 2022
Indledning: Det nedenstående opsummerer de vigtigste arbejdsområder i 2022. Året vil formodentlig i nogen grad fortsat være præget af
COVID-19 og de begrænsninger det skaber. Vi vurderer, at det er realistisk at gennemføre de nævnte opgaver, men der kan blive ændringer.
Emne
Medlemstal og private bidragsydere
GV’s medlemstal har ligget stabilt i flere år, dog med en
stigning i 2021. Der vil blive gjort en indsat i 2022 for at
følge op på den årlige kontingentindbetaling og kontakte
medlemmer for at sikre indbetalinger og opdatere
kontaktoplysninger. Det planlægges desuden at opfordre
medlemmer til at give et bidrag i slutningen af året for
dermed at nå målet om mindst 100 bidrag af 200 kr.

Tovholder(e)
Sek. & frivillige

Timing
Opfølgning hele året, kontingentopkrævning maj og
henvendelse om bidrag dec.

Uddannelsesinstitutioner
I 2022 vil det igangværende samarbejde med VIA Uni.
College Midtjylland fortsat være en prioritet.

Venskabs &
medlemsudvalget

Opfølgning hele året. Det forventes at være muligt
at afholde to rejser i 2022.

Bestyrelsen
og sek. med inddragelse
af fundraising-udvalg

Udvikling af klimafonden

Fundraising
udvalget og

Afventer udvalgets arbejdsplan

Sundhedsudvalget fungerer godt og har planlagt en rejse til
Ghana i 2022. Der er etableret kontakt med partnerne i
Ghana. Medlemmer af udvalget bidrager til samarbejdet
med VIA.
Klimafonden
I 2022 er det en prioritet at videreudvikle klimafonden og
skaffe flere midler. I den forbindelse skal der laves en
marketingsplan.

Løbende

Sekretariatet vil støtte klimaudvalget i at monitorere og
videreudvikle aktiviteter i Ghana. Derudover skal der også
lave oplysning om aktiviteterne på GV’s medier.
Fondsansøgninger
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Strategien for fundraisingarbejdet fastlægges i samarbejde
mellem sekretariatet og fundraisingudvalget i begyndelsen
af året.

sekretariatet

Årlige foreningsevents
I 2022 er det en prioritet at videreudvikle Ghana
Højskoledag. Det er planlagt at afholde højskoledagen på
Fængslet i Horsens.

Venskabs& medlems-udvalget

Forberedelse og afvikling af højskoledag 2-4 kvartal

Planlægningsgruppe/ungdomsudvalg,
venskabs- &
Medlemsudvalget,
oplysningsudvalget

Afhænger af timing af konkrete arrangementer

Sekretariatet og
bestyrelsen

Igangsættelse i 1 kvartal og løbende opfølgning

Det er også en ambition at lave møder der appellerer bredt
til GV’s medlemmer, eventuelt i kombination med en af de
offentlige events.
Deltagelse i offentlige events
GV har erfaringer med at deltage i offentlige events,
festivaller mv. og vil gerne videreudvikle dette område.
I 2022 er der planer om at deltage i Kulturmødet på Mors
samt Wall of Sound. Der er midler fra et CISU
engagementspulje projekt til at deltage og planer om et
samarbejde med en ny partner (Braa Publishing).
Fokus på lokalt lederskab og anti-racisme
I 2022 vil det være en prioritet at udfolde og arbejde med
begrebet lokalt lederskab i samarbejde med partnerne i
Ghana, herunder på PSC-møderne. Som en del af den
proces skal der laves et GV positionspapir om emnet.
Der vil desuden blive lavet en arbejdsgruppe om antiracisme som kan foreslå konkrete tiltag og aktiviteter.
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