Positiva Pengar Verksamhetsplan 2022-2023
Ändamål
Vår organisations uppgift är enligt stadgarna §3 och §19 att verka för att "alla pengar ges ut på
ett demokratiskt, transparent och rättvist sätt så att det gynnar allmänheten istället för ett fåtal”
genom en penningreform där “staten får ensamrätt (via Riksbanken) på att skapa alla pengar"
som "tillförs ekonomin utan skuld och ränta. Beslut om att öka eller minska penningmängden
ska fattas utifrån samhällets intressen (t ex inflationsmål), av en oberoende enhet, som lyder
under demokratisk kontroll och vars verksamhet allmänheten har insyn i. Banker och andra
företag fråntas möjligheten att skapa kontopengar.” För att få igenom denna penningreform
arbetar föreningen enligt §3 dels med att “öka allmänhetens kännedom om hur det nuvarande
penning- och banksystemet fungerar” och dels med att “skapa opinion för denna
penningreform”.

Strategi och mål 2022-2023
För att verka för vårt ändamål kommer vi under 2022-2023 fram till nästa årsmöte ha tre
prioriterade fokusområden. Under varje område har vi angett mål, men beroende på hur
mycket finansiering vi får in kommer vi satsa på fler eller färre av målen som nämns i
dokumentet:
1. En demokratisk gräsrotsorganisation
Vi behöver bygga en välfungerande demokratisk organisation där allas förmågor och energi
tillvaratas och riktas mot vårt gemensamma mål: en penningreform. För att det ska vara möjligt
behöver det vara enkelt för en bred allmänhet att lära mer, engagera sig tillsammans med oss
och påverka i organisationen. Vi behöver ta fram folkbildande material om hur
penningsystemet fungerar, problemen med det och om vår lösning samt vara många som
hjälps åt att kampanja med memes-, GIF:s, performancekonst, kampanjer på stan, närvara och
synas på större evenemang som exempelvis Almedalen, Järvaveckan, bokmässor och på
partikongresser. Mål:
●
●
●
●
●
●
●

10 000 e-postadresser i vår e-postlista.
400 medlemmar.
Föreningen börjar använda ett digitalt forum för intern demokratisk organisering
40 aktiva medlemmar som på olika sätt sprider vårt budskap.
8 lokala grupper eller studiecirklar på olika orter i Sverige som genomför utbildning eller
utåtriktade kampanjer.
8 PP-ambassadörer redo att föreläsa.
25 föreläsningar hålls i olika sammanhang.

●
●
●
●

Hemsidan färdigställs (material från gamla sidan + från Katalysrapporten)
En kort animerad film tas fram som förklarar vårt reformförslag.
En webbaserad kurs om penningsystemet utvecklas.
4 fysiska kampanj-aktioner genomförs vid större evenemang.

2. Strategisk opinionsbildning
Positiva Pengar kommer fokusera på att påverka strategiska personer, journalister, politiker,
statliga utredningar, tjänstemän, ledarskribenter, företag och kända profiler att ta ställning för
vår reform. Dessa kan då i sin tur höras och synas i frågan utifrån sina maktpositioner, vilket
har potential att åstadkomma stor påverkan. Vi kommer också identifiera och närvara i
sammanhang där vi kan få mycket uppmärksamhet genom kända poddar, youtube-kanaler,
nyhetsmedier och evenemang. Mål:
●

●

Synpunkter skickas in till utredningen om statens roll på betalmarknaden och fler försök
till dialog med utredningen genomförs.
Remissvar skrivs på utredningen om “statens roll i betalningssystemet”.
En större fysisk konferens arrangeras.
Minst en arbetsgrupp etablerad i tre av de stora politiska partierna.
Motioner om penningreform antagna av lokalavdelningar inom riksdagspartierna och
skickade till minst 3 riksdagspartiers kongresser.
10 riksdagsledamöter stödjer vår reform.
5 debattartiklar, reportage, omnämningar eller deltaganden i stora kända
forum/nyhetskanaler såsom Sveriges största tidningar (Svd, DN, DI).
Utveckla en akademisk rådgivande panel (Som PM’s advisory panel).

●

En Riksdagsutfrågning.

●
●
●
●
●
●

3. Forskning & idéutveckling
Positiva Pengar kommer bedriva forskning och idéutveckling om det monetära systemet. Det
arbetet kommer involvera att ta fram och förfina en modell för hur vår penningreform
(Sovereign Money) ska kunna implementeras i Sverige och i samarbete med intresserade
forskare ta fram en simulering. Vi kommer sträva efter att publicera artiklar, rapporter och
inleda forskningssamarbeten om det monetära systemet. Mål:
●

●
●
●

En idéutvecklingsgrupp färdigställer en skriftlig rapport med förslag till hur Sovereign
Money kan införas i Sverige givet de lagar och förutsättningar vi har här enligt
principen: “ändra minimalt för maximalt positivt resultat”. Gruppen bör också analysera
förslagets risker, möjligheter och konsekvenser.
En matematisk modell byggs upp för att simulera Positiva pengars reformförslag och
testa olika hypoteser.
Tre rapporter och/eller vetenskapliga artiklar som berör vårt reformförslag skrivs i
samarbete med studenter och/eller forskare från Sveriges högskolor/universitet.
Monetär teori lärs ut på minst två högskolor och universitet inom ramen för befintliga
kurser i makroekonomi.

●

Publicera svenska översättningen av “Sovereign Money, an introduction”.

Finansiering
I stadgarna §3 står att “Medel för föreningens verksamhet skapas genom medlemsavgifter,
frivilliga bidrag, ideella insatser samt eventuella intäkter från olika arrangemang m.m.
Intäkterna används för att täcka kostnader i verksamheten.” Föreningen arbetar alltså i
huvudsak med ideellt arbete. Vi kommer därför inte ha några heltidsanställda under året. I den
mån föreningens ekonomi tillåter kommer vi dock ha anställda på upp till maximalt 50% till en
lön som är lika för alla och ligger på Sveriges medianlön enligt SCB.
För att finansiera verksamheten kommer vi göra följande:
●

Identifiera fonder samt söka medel.

●

Identifiera strategiska personer och organisationer att be om sponsring från.

●

Ringa och fråga aktivt om månatliga donationer.

●

Förbättrad feedback/redovisning till donatorer som stimulerar till månatliga donationer.

●

Vanlig “sponsring” där ett organisationsnamn/logga syns i t.ex. på hemsidan eller
liknande.

●

Få in fler medlemmar.

●

Medlemsorganisationer som betalar en avgift (ungefär som medlemsorganisationerna i
Fairtrade).

●

Crowd funding.

