
VERKSAMHETSPLAN 2020 

Allmänt 

År 2019 blev sannolikt det första året i Jagriti Viharas Vänners historia då inga fysiska kontakter mellan 

medlemmar från JVV och personer med anknytning till Jagriti Vihara ägde rum. Orsakerna till detta var många, 

men det ska understrykas att vi ändå följt utvecklingen där. Detta har då skett genom ett stort antal kontakter 

via mejl och sociala fora. Det känns dock angeläget att fler möten kommer till stånd under år 2020 för att vi ska 

kunna följa och tolka utvecklingen på Jagriti Vihara efter Jayas död.  

Fokusområden 

Det innebär att vi kommer att fokusera på: 

• Samverkan med personalen på JV 

Ledningen för JV kommer att behöva ta många viktiga beslut under året. Det blir då viktigt att vi är så 

transparanta som möjligt i vår samverkan för att våra, trots allt begränsade, resurser ska komma till 

rätt användning. Vi kommer att se till att hitta fler mötestillfällen för konstruktiva samtal. 

Vi vill markera att vi fortfarande vill se att stödet till den indiska verksamheten främst fortsätter att 

vara fokuserat på flickors och kvinnors möjligheter till utbildning och utveckling. 

Vi kommer att vara öppna för fortsatt volontärverksamhet om JV ger sådana förutsättningar. 

 

• Samverkan med norska JVV 

Under det gångna året har vi upplevt värdet i samverkan med våra vänner i Norge. Förutom i rent 

praktiska frågor, inte minst i arbetet med en gemensam hållning i såväl det ideologiska som 

ekonomiska stödet till JV. I nuläget känns det viktigt att vi fortsätter de ansträngningarna och planerar, 

vid sidan om skriftligt informationsutbyte, för åtminstone en gemensam träff på styrelsenivå under 

våren. 

 

• Medlemsvård 

För att kunna få fortsatt bra gehör för vårt gemensamma arbete i Indien behöver vi kontinuerligt förse 

våra medlemmar med aktuell information, inte minst i den nya situation som uppstått efter Jayas död.  

Detta kommer vi i första hand att göra via produktion av fyra Medlemsbrev som distribueras via mail 

och brev. Hemsidan kommer också att hållas aktuell. Den nya informationsskriften kommer att 

spridas, t ex som tack för gåvor föreningen får direkt eller i form av gåvor vid medlemmars 

bemärkelsedagar.  

Vi inbjuder också till ett årsmöte, som – förutom aktuell information – ska ha ett innehåll som upplevs 

stimulerande för medlemmarna.  

 

• Styrelsearbetet 

Navet i JVV:s arbete utgörs av de styrelsemöten som vi genomför. Vi planerar att under året se över 

styrelsens arbetsformer för att använda våra kompetenser på ett så bra sätt som möjligt. När vi ses vill 

vi lägga stor vikt vid att aktuellt material skickas ut för genomläsning i god tid före mötena och där 

följa en godkänd föredragningslista.  

Samtidigt ser vi dessa träffar som en viktig social träffpunkt för de ideellt arbetande styrelse-

medlemmarna. Därför vill vi även ge tid till en informell samvaro vid dessa och andra tillfällen. 
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