STRATEGI 2020–2022
VISIONEN
En bättre värld,
en vardag i taget
VÅRT UPPDRAG
Vi är experter på vardagen och delar vardagskunskap
bland våra målgrupper, medlemmar och till den stora allmänheten. Vårt uppdrag är att bidra till en bättre värld
genom att dela kunskap om hushåll, ekonomi, ekologi,
vardagsberedskap och genom att främja jämställdhet.
Vårt budskap är universellt. Martha finns till för alla.

VAD GÖR VI?
Marthaverksamheten är ett forum för stöd i vardagen. Vi
arbetar för en meningsfull vardag för alla genom att erbjuda gemenskap och delad kunskap. I vardagen är lagom bra nog. Vi skapar nätverk och ger verktyg för att
alla aktivt ska kunna påverka, såväl lokalt som globalt.
Som rådgivningsorganisation delar vi beprövad information och praktisk kunskap om en hållbar vardag.
Alla är välkomna med i vår gemenskap. Vi strävar efter
att olika generationer ska mötas och lära av varandra.
Vår rådgivningsverksamhet och vår kunskap är öppen för
alla. Våra rådgivare och frivilliga arbetar sida vid sida för
att dela kunskap. Vi trivs och vi har roligt tillsammans.
Vi arbetar för att bidra till en fungerande vardag genom att inspirera till medvetna val för en hållbar miljö.
Vid eventuella undantagstillstånd i samhället delar vi
kunskap om vardagsberedskap. Att upprätthålla en vardagsberedskap är en livsstil. Vi uppmuntrar alla att ta
tag i saker och aktivt genom små̊ handlingar styra världen i en mer hållbar riktning.
Vi delar vardagskunskap och framtidstro för att alla
människor ska kunna ta ansvar för sin vardag och
därmed för hela världen. Inom de generationsöverskridande marthanätverken delas och växer vardagskunskapen till något mycket större. Kunskap är delad
gemensam erfarenhet.
Visionen är allas gemensamma: marthamedlemmens,
föreningarnas, distriktens, kretsarnas och förbundets.

VÅRA LÖFTEN
• Martha arbetar för en hållbar, meningsfull och
jämställd vardag för alla.
• Martha är en aktiv förebild som genom
medvetna val i sin närmiljö bidrar till ändrade
värderingar och beteendemönster.
• Martha gör gott för mig, för oss, för närmiljön
och för hela världen.
• Martha främjar jämställdhet i samhället genom
att stödja dem som är speciellt utsatta.
• Martha delar vardagskunskap för att främja en
klimatsmart vardag i alla hem.

VAD SKA VI UPPNÅ UNDER 2020–2022?
• Skapa byggstenar för framtidens organisation.
• Främja en organisationskultur som uppmuntrar
medlemmarna att dela med sig av sitt kunnande.
• Erbjuda extra stöd till föreningarna på lokal
nivå för att främja arbetet med den nya
organisationsmodellen.
• Uppmuntra till nyskapande och generationsöverskridande verksamhet i föreningarna.
• Dela berättelsen om en hållbar framtid – låta
världen möta Martha!

