Handlingsplan Halden Soroptimistklubb 2014 – 2015

Klubbene plikter å følge opp strategiplanen i Norgesunionen gjennom egne handlingsplaner der de fire satsingsområdene inngår.
Aktiviteter, ansvar og tidsramme beskrives, og handlingsplanen tilpasses klubbens egne ressurser. Klubbens medlemmer skal involveres i dette arbeidet.
Handlingsplanen skal følge styrets funksjonstid og gjelder for ett til maksimum to år.
Ved oppstart av soroptimiståret skal handlingsplanen evalueres dvs. om tiltakene har ført til at en når målene i planen. Handlingsplanen skal så snart den
foreligger sendes distriktskontakten og programansvarlig i unionen og legges ut på klubbens hjemmeside.
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Handlingsplan for 2014-2015 (harmonisert med Norgesunionens strategiplan for 2011–2015)
Klubb: Halden Soroptimistklubb

Satsingsområde

Tiltak

1.

1.

Synlighet
MÅL: Norgesunionen skal være en gjenkjennbar,
årvåken og samfunnsbevisst organisasjon og en
ønsket samarbeidspartner både lokalt og nasjonalt

2. Rekruttering
MÅL: Øke medlemsmassen med minimum
20 % netto innen 2015, tilsvarende to nye medlemmer
per klubb netto årlig.
For vår klubb:
2015: 40*1,2=48
2013: 40+4=44
3. Basert på medlemstall pr. desember 2011.
4.

Ansvarlig

Frist

Utvikle nettsiden videre, bruke
pressen

Valgt:
Presidenten
Cathrine H. Solheim
Liv O. Lindskog

Kontinuerlig

2.

Samarbeid med andre lokale org. /
Halden kommune om:
TV-aksjonene

Styret

3.

Halden fengsel: Gave til barn av
innsatte. Etter avtale med
fengselet gir vi bøker og
tegnesaker (ordentlige
fargeblyanter, bl.a.)

4.

Fellesarrangement med
naboklubber, åpne møter for alle,
foredrag/kurs e.l.

Programansvarlig/
Ass. programansvarlig
Styret

1.

Ta vare på de medlemmene vi har

Alle

Kontinuerlig

1.

2.

Rekruttere nye medlemmer ved at
to
av klubbens medlemmer kommer
med enkeltforslag

Alle
Ekstensjonskomiteen

2014-2015

2.

10-2015

Status (= eval. etter
ett år)*

Utført

Utføres april 2014

1.
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3.

Satsingsområde

Tiltak

3. Kommunikasjon
MÅL: Økt bruk av elektroniske og sosiale medier for å
styrke intern kommunikasjon og sikre felles forståelse
for egen organisasjon.

1.

2.

Søke nye medlemmer fra
yrkesgrupper som ikke er
representert i dag (trenger
mangfold, jenter fra industrien,
ikke etnisk norske osv.)

Kontinuerlig

2014-2015

3.

X

Ansvarlig

Frist

Skolering om soropt.org.

Styret

10-2015

Webkveld – opplæring
Gjennomgang av våre rutiner for
kommunikasjon
Styret er ansvarlig for
kunngjøringer osv., både ved å
bruke e-post, nettside, SMS og
post.
Sørge for at alle medlemmer får
relevant informasjon.

Programansvarlig og
sekretær

10-2015

2.

President og sekretær

Kontinuerlig

Gjennomføres

Kontinuerlig

Gjennomføres

Ansvarlig

Frist

Status (= eval. etter
ett år)

Innspill fra alle, behandling i
styret og behandling samlet i

Kontinuerlig

3.

Status (= eval. etter
ett år)
1. Pågår
kontinuerlig

Utført

Gj.føres høst
2014

Møtereferater sendes til
medlemmene pr. e-post (sendes
med vanlig post til medlemmer
som ikke har e-post) og legges
også ut på nettsiden. SMS kan
brukes i større grad (ved f.eks.
hastebeskjeder)
Satsingsområde

Tiltak

4. Prosjektarbeid
MÅL: Alle klubbene i Norgesunionen skal drive målrettet
prosjektarbeid med forankring i SIs
programfokusområder og bidra til realiseringen av SIs

1.

Utført

Internasjonalt:

b. Vurdere støtte til internasjonale
prosjekter
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klubben

langtidsprosjekt ”Invester i fremtiden: Soroptimister for
utdanning og ledelse”.

Forslag om vertinnemiddager
til inntekt for
inernasjonale/nasjonale
prosjekter, tas opp til
behandling samlet i klubben
2. Nasjonalt:
Utdanningsfondet

10-2015

10-2015

Vurdere støtte til andre norske
soroptimistprosjekter

Styret etter vedtak i klubben

Vurdere Life Straw
Om norske vannprosjekter:
http://soroptimistnorway.no/default.as
p?vis=artikkel&fid=4&id=070420092307
45102&t=Vann: Oversikt over hva som
skjer i klubbene

Prosess ledet av styret som
følges opp med vedtak i
klubben

10-2015

3. Lokalt:
Lokalt vannprosjekt, f.eks. natursti,
besøk på vannrenseanlegget og
Ertehytta høsten 2014.

10-2015
Styret innstiller og klubben
behandler et bearbeidet
konsept

10-2014
Styret oppnevner
arbeidsgruppe ledet av Berit R.
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Satsingsområde

5.

Tiltak

Ansvarlig

Frist

Status (= eval. etter
ett år)

10-2015

Gj.føres

Utført

Diverse

De viktigste aktivitetene som vi har holdt på med i
mange år og som vi vil fortsette med.
Noen nye innspill

•
•

Halvårsprogram
Bruk av soroptimistnåla

•

Fortsette med
bordplassering, på
annethvert medlemsmøte

•

Ekskursjoner, konserter,
kulturarrangement
Ha åpen kommunikasjon
med hverandre, vise omsorg
og se hverandre
Fadderbarn
10. desember-appellene

•

•
•
•

Randi

Gj.føres

Gj.føres

Det vurderes å starte
organiserte treffpunkter
utenfor medlemsmøtene –
f.eks. lunsjtreff /
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•
•
•

formiddagstreff på bestemt
møtested.
Støtte til Eva Krisesenter
Vennskapsklubbene
35-årsjubileum høsten 2014:
Enkel markering på
medlemsmøtet i oktober
(med underholdning)

Styret
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