Handlingsplan Fredrikstad soroptimistklubb 2013 - 2015:

Klubbene plikter å følge opp strategiplanen 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.

Handlingsplan for 2013-2015

Side 1

Norgesunionens Strategiplan for 2011–2015

Fredrikstad Soroptimistklubb sin handlingsplan for 2013-2015
Satsingsområde
1. Synlighet
MÅL: Norgesunionen

skal være en
gjenkjennbar, årvåken og
samfunnsbevisst
organisasjon og en
ønsket samarbeidspartner både lokalt og
nasjonalt.

Tiltak
1. Oppgradere hjemmesiden og
utvikle den videre
2. Innlegg i lokalavisen

Ansvarlig
Web
ansvarlig
Presidenten

Frist
Før R/L
møtet 2014
Hele
perioden

3. Artikkel om 60 årsjubileet i FB

Presidenten

Før sep.-14

4. Samarbeide med andre lokale org.
om TV-aksjonen

Styret

Høsten 2014

Stand i Torvbyen Fredrikstad –
TV aksjonen Vann forandrer alt

5. Årlig fellesarrangement med Borgeklubben.
Planer om eventuelt samarbeide om
mentorprosjektet.

Styret

Hver høst

Fellesklubbmøter: Fredrikstad høsten 2014
Borge
høsten 2015

6. Språk og kulturutvikling med innvandrerkvinner.
Samarbeide med Polsk forening og Biblioteket.

Egen
arb. gruppe

Startet feb.
2012

7. Belyse soroptimismen.

Egen
arb. gruppe

Høsten -14

Styret
Styret

8. Presentasjon (stand) i bybildet og dele ut
infobrosjyrer for å fortelle hvem vi er
9. Invitere presidentene i distrikt Øst 1 til
vår klubbmøter for presentasjon av egen
klubb
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Status (= evaluering etter ett år)*
Hjemmesiden er oppe
Forbedring utføres fortløpende
FN- internasjonaledag 25.november 2014 –
oransje aksjon , vold mot kvinner
8.mars 2014

Utført
X
X
X
X

Fungerer veldig bra og fortsetter ut perioden

X

X

X

Aktiviteter planlegges gjennom året i gruppen

X

2014-2015

Stand i Torvbyen

X

Høsten 2015

Askim soroptimist klubb på besøk på
september møtet

X
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Satsingsområde
2. Rekruttering
MÅL: Øke medlems-

massen med minimum
20 % netto innen 2015,
tilsvarende to nye
medlemmer per klubb
netto årlig.

Tiltak
1. Holder strategi gjennom siste 10 år
- aktive fadder før og etter opptak.

Ansvarlig
Ekstensjons
Komiteen

elektroniske og sosiale
medier for å styrke intern
kommunikasjon og sikre
felles forståelse for egen
organisasjon.

Status (= evaluering etter ett år)*
4 nye reflektanter gjennom året4 nye medlemmer tas opp på nyttårsmøtet

Utført
X

2. Venteliste på nye medlemmer.
3.

Få 2 unge medlemmer under 45 år i løpet av
perioden.

Alle

4. Samling av presidenter og
rekruteringsansvarlig ØST 1 + status av antall
medlemmer i hver klubb.

3. Kommunikasjon
MÅL: Økt bruk av

Frist

Søker å få 2 unge reflektanter samtidig
Sept. -14
Og -15

1. Gjennomgang av Unionens hjemmeside
På klubbkvelder.

Styret

Kontinuerlig

2. Forløpende informasjon til medlemmene ved
bruk av E-mail og nettside og brev.

President
Sekretær

Kontinuerlig

3. Sende referater pr. E-mail eller post til alle
medlemmene.

Sekretær

Kontinuerlig
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X

X
X
X

Side 3

Satsingsområde
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
utdanning og ledelse”.

Tiltak

Ansvarlig

Frist

1. Økonomisk bidrag til Moldova

Egen
arb.gruppe

Hele året

2. Loddsalg på klubbmøter til Lillasløyfeaksjonen

Styret

10. des.

3. Økonomiskbidrag til eget prosjekt,
Chivi Foundation - Zimbabwe

Egen
gruppe

Hele året

4. Bidrar til integrering av innvandrerkvinner:
Språk og kulturutveksling i samarbeide med
Fredrikstad bibliotek

Egen
gruppe

5. Prøve å få til et samarbeide med
Borgeklubben om mentorprosjektet
6. Nye komiteer/arbeidsgrupper.

Styret
AP/PEA

Okt.. 2014

X

7. 60-års jubileum

Egen
arb.gruppe
Styret

Sep 2014

X

Hele året

X

8. Produksjon og salg av egene kort
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Status (= evaluering etter ett år)*
Auksjoner
Salg av klær

Utført
X
X

Julemesse
Mat til nyttårsfest
Sommerkonsert
Intern auksjon
Kortsalg

X
X
X
X
X
X

Utsatt p.g.a. at vi skal ha Unionstyret
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