Handlingsplan for 2011-2013 (harmonisert med Norgesunionens strategiplan for 2011–
2015)
Klubb: Halden soroptimistklubb
Satsingsområde

Tiltak

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

1.Utvikle nettsiden
Valgt:
videre, bruke pressen Presidenten
Cathrine H.
Solheim
Liv O. Lindskog
2.Samarbeid med
Styret
andre lokale org. /
Oppnevnt
Halden kommune om: arb.gruppe
TV-aksjonene
Ev. søppelaksjon (mot
betaling)
Annet
3.Selge Unicef-kort
før jul

Satsingsområde

Ansvarlig

Valgt:
Karin LykkeSeest
Anne Mette
Flyvholm

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

Programansvarlig/
Ass.
programansvarlig
Styret

Tiltak

Ansvarlig

2.Rekruttering
1.Ta vare på de
MÅL: Øke
medlemmene vi har
medlemsmassen med
minimum
20 % netto innen 2015, 2.Styrke
fadderordningen –
tilsvarende to nye
medlemmer per klubb registrere alle faddere
netto årlig.

Alle

Frist

Status Utført
(= eval.
etter ett
år)*
Kontinuerlig 1.

Hvert år

2.

12-2012
12-2013

3.

12-2012
06-2013

4.

Frist

Status Utført
(= eval.
etter ett
år)
Kontinuerlig 1.

10-2012
Cathrine lager
liste Ekstensjonskomiteen
2012/2013

2.

på nytt

Alle
Ekstensjonskomiteen

For vår klubb:
2015: 40*1,2=48
3.Rekruttere nye
2013: 40+4=44
Basert på medlemstall medlemmer ved at to
av klubbens
pr. desember 2011.
medlemmer kommer Kontinuerlig
med enkeltforslag

3.

2012/2013
4.
5.
12-2012

4.Søke nye
medlemmer fra
yrkesgrupper som ikke Ekstensjonser representert i dag komiteen og
(trenger mangfold,
styret
jenter fra industrien,
ikke etnisk norske
osv.)

6.

5.Legge fram en
analyse om yrkes- og
aldersfordeling samt
hva vi prioriterer av
nye krefter

Satsingsområde

Tiltak

Ansvarlig

Frist

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

1.Skolering om
soropt.org.

Styret

10-2012/
10-2013

Status Utført
(= eval.
etter ett
år)
1.

Programansvarlig 11-2012
2.
2.WEB-kveld –
og
opplæring
sekretær
Gjennomgang av våre
3.
rutiner for
Kontinuerlig

kommunikasjon

President og
sekretær

3.Styret er ansvarlig
for kunngjøringer osv.,
både ved å bruke epost, nettside, SMS og
post.
Sørge for at alle
“
medlemmer får
relevant informasjon.

4.
“

5.
4.Møtereferater sendes
til medlemmene pr. epost (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)

“

5.Hvert medlem er
ansvarlig for å
informere styret om
egne muligheter (har
e-post / har ikke epost, Internett osv.)

Satsingsområde

Tiltak

4.Prosjektarbeid
MÅL: Alle klubbene i
Norgesunionen skal
drive målrettet
prosjektarbeid med
forankring i SIs
programfokusområder
og bidra til
realiseringen av SIs
langtidsprosjekt
”Invester i fremtiden:
Soroptimister for

1.Internasjonalt:
a.Vurdere støtte til
internasjonale
prosjekter

2.Nasjonalt:
a.Utdanningsfondet

Ansvarlig

Frist

Innspill fra alle, 09- 2012
behandling i
styret og
behandling samlet
i klubben

Status Utført
(= eval.
etter ett
år)
1.

Kontinuerlig 2.
Styret etter vedtak
i klubben
09-2012

utdanning og ledelse”. b.Vurdere støtte til
Prosess ledet av 09-2013
andre norske
styret som følges
soroptimistprosjekter opp med vedtak i
c.Vurdere Life Straw klubben
09-2012
Om norske
vannprosjekter:
Prosess ledet av
Vann: Oversikt over styret som følges
hva som skjer i
opp med vedtak i
klubbene
klubben
Oversikt over hva som
skjer i klubbene

3.Lokalt:
a.Vurdere prosjekt
“Førerkort til
innvandrerkvinner”
Vi hjelper kvinner til å
få førerkort, slik at de Styret innstiller
bedrer sine muligheter og klubben
til å integreres i
behandler et
Halden-samfunnet og bearbeidet
til å kunne leve
konsept
selvstendige liv.
(Delprosjekt i
samarbeid med andre)

06-2013

b.Vurdere
praktisk/økonomisk
støtte til pikeleir på
Kornsjø arrangert av
InnerWheel Østlandet
i samarbeid med
Rotary.
Styret i samarbeid
med Eva Haasted 09- 2012
c.Vurdere fortsettelse ser på hva vi kan
av Gambiaprosjektet . bidra med.
Det tas beslutning om Behandles i
videreføring eller
klubben.
avslutning.
Innstilling fra
styret og

3.

behandling samlet
i
hele klubben

Satsingsområde

Tiltak

5.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
·Ekskursjoner,
konserter,
kulturarrangement
·Ha åpen
kommunikasjon med
hverandre, vise
omsorg og se
hverandre
·Fadderbarn
·10.desemberappellene
·Distriktsmøte 2013
·Det vurderes å starte
organiserte
treffpunkter utenfor
medlemsmøtene –
f.eks. lunsjtreff /
formiddagstreff på
bestemt møtested.
·Støtte til Eva
Krisesenter
·Vennskapsklubbene

Ansvarlig

Frist

Status Utført
(= eval.
etter ett
år)

