Udarbejdet d. 6. juni 2019

Aftale om afrapportering
Plan for den årlige afrapportering fra Cafe Stevnen til henholdsvis styregruppe og Stevns Kommune
Styregruppen:
Formand
Næstformand
Udpeget af kommunalbestyrelsen
Bygningsansvarlig
Cafe Stevnens Venner
Sognepræst
Psykolog
Frivillig repræsentant

Per Vibskov
Ingrid Loiborg
Ellen Knudsen
Flemming Schrøder
Jette Balslev
Jannie Person
Anette Landbo
Bent Køller

1. Afrapportering:
Den første afrapportering finder sted ved skriftlig orientering til styregruppen i marts måned med følgende punkter:
1. Årsregnskab fra året før
2. Foreløbigt budget for kommende år
3. Årsberetning for året før – herunder:
a. Antal brugere pr. dag/måned
b. Antal brugere ved afholdte arrangementer
c. Antal brugere er ophørt, fordi de nu er kommet uden for målgruppen
d. Antal brugere som vurderes at være kommet i beskæftigelse eller uddannelse bl.a. som følge af Cafe Stevnens indsats
e. Antal frivillige pr. måned
f. Antal brugere som også fungerer som frivillige
4. Handleplaner for indeværende års aktiviteter
5. Når punkt 1 – 4 er godkendt i styregruppen, fremsendes afrapporteringen til forvaltningen til centerchef ultimo april.
2. afrapportering
Den anden afrapportering finder sted ved skriftlig orientering til styregruppen i oktober måned med følgende punkter:
1. Status på budget for indeværende år
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2. Endeligt budget for det kommende år.
3. Statistik for årets aktiviteter for det sidste halve år – herunder:
a. Antal brugere pr. dag/måned
b. Antal brugere ved afholdte arrangementer
c. Antal brugere er ophørt, fordi de nu er kommet uden for målgruppen
d. Antal brugere som vurderes at være kommet i beskæftigelse eller uddannelse bl.a. som følge af Cafe Stevnens indsats
e. Antal frivillige pr. måned
f. Antal brugere som også fungerer som frivillige
4. Opfølgning på mål i handleplaner for året
5. Når punkt 1 – 4 er godkendt i styregruppen, fremsendes afrapporteringen til centerchef ultimo oktober.
Øvrige aftaler:
Indrapportering til styregruppen 1. december hvert år:
1. Udkast til handleplan for det kommende år tilsendes styregruppen
Det årlige dialogmøde mellem Cafe Stevnen og SSU finder sted i juni måned med følgende punkter til drøftelse:
1. Årsberetning fra året før
2. Årsregnskab
3. Handleplan og status på aktiviteter for indeværende år
De to årlige dialogmøder mellem Cafe Stevnen og forvaltningen finder sted i maj og november måned med følgende punkter til drøftelse:
Maj:
1. Ønsker til budget kommende år
2. Forberedelse dialog SSU
3. Eventuelt
November:
1. Drøftelse af halvårlig rapport herunder status på aktiviteter
2. Vedtaget budget for det kommende år
3. Forslag til handleplan for det kommende år
4. Eventuelt
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