Mal for klubbens handlingsplan
Satsningsområde

Tiltak

1. Engasjerte
medlemmer

1.
Fredrikstadklubbe
n har sagt seg villig
til å være
Unionsstyre 2017 –
2019. Dette
medfører ekstra
engasjement på
mange plan

2. Rekruttere nye
medlemmer
- 20 % netto
økning (2 nye
medlemmer per
klubb netto årlig)
- fokus på lavere
aldersgjennomsnit
t

3. Synliggjøring og
påvirkningsarbeid

2.
Pensjonistgruppe
møtes jevnlig og
lager forskjellig
håndarbeidsprodukter for salg
til inntekt for vårt
prosjekt i
Madangombe,
Zimbabwe
1. Invitere
reflektanter til
informasjonsmøte
mars 2018
2. To nye
reflektanter ønsker
å komme på
september møtet
3. Oppslag i
Soroptima våren
2018 vedrørende
ekstensjonsarbeid i
klubben.
4. Januar og februar
2019: Opptak av 5
nye medlemmer

Ansvar

Frist

Status

- Unionstyre
består av
medlemmer i
klubben
v Bente Lene
Christensen
- Øvrige
medlemmer
bidrar
mht
bevertning,
overnatting
og lokaler
ved utvidede
unionstyremøter
2. Alle i
gruppen

20172019

Antall
utvidede
unionstyremøter i
perioden
2017 - 2019
er 4.stk.
Fra og med
fredag til og
med søndag

1.+2.
President og
ekstensjonsansvarlig.
Styret og
faddere.

Jan.
2018

3.President
Intervju via
telefon fra
SoroptimaRedaksjon
EkstensjonsAnsvarlig
Faddere og
president

1. Markering av
1.President
FN-dagen med
appell i Fredrikstad
Blad

Pensjonistgruppen
møtes
månedlig
Informasjons
møte er
gjennomført
Flere av de
som ble
invitert har
siden mars
deltatt på
klubbmøter

U
t
f
ø
r
t
X

X

4.Gjennom
snittsalder
på de nye
medlemme
er 46 år
Nov.
2017

X
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4. Prosjektarbeid

2. Markering av
8.mars 2018 i
Fredrikstad blad i
samarbeid med
Borge
Soroptimistklubb
“Stå opp for
kvinners
rettigheter”
3. Katti Anker
Møller 150 års
markering, 23.okt
2018. Fredrikstad
og Borge
Soroptimistklubb
legger ned
blomster og holder
tale.
4. 25.november
2018. Oransje
dager. Vi farger
Lykkeberg oransje
ved hjelp av
kommunen.
Fredrikstad og
Borge
Soroptimistklubb
holder appell v
Rådhuset sammen
med ordfører.
Utstilling i byhallen
av innsamlede
kvinne sko.
1. Vi arrangerer i
samarbeid med
Borge klubben:
Fortellerteateret
«Valgt det»
Tirsdag
18.september 2018
på Teglhuset i
Gamle
Fredrikstad
2. Gjennom mange
år: Omfattende
hjelpeprosjekt i
Madangombe,
Zimbabwe med
støtte til 300

2.President
25.11.
2018

i samarbeid
med
krisesenter
og Friskliv

X

3.President

4.Fredrikstad
og Borge
Soroptimist
klubb.
President,
unions styre
og
medlemmer

1.President
og styret.
Øvrige
medlemmer

2.
Madangombe
komiteen.
Øvrige
medlemmer

Sept.
2018

x
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5. Kommunikasjon
- kommunikasjon
skal støtte
punktene:
Engasjerte medl,
Rekruttering,
Synliggjøring,
Påvirkning,
Prosjektarbeid

foreldreløse barn.
Økonomisk og
faglig,
tilstedeværende
bistand på mange
plan.
3.Klubben søker
etter nytt lokalt
prosjekt da
arbeidet i
Zimbabwe er i
avsluttende fase.
Styret har i februar
2019 hatt besøk av
Fredrikstad
kommunes
koordinator for
inkludering
“Friskliv og
mestring”.
1.Lage
Facebookside
2. Oppgradere
klubbens nettsider

3. L&R 2019
Fredrikstad.
Medlemmene er
delt inn i
forskjellige
komiteer som
- kommunikasjon
jobber med det
skal engasjere,
som skal på plass
klargjøre og
før møtet holdes på
oppdatere eksternt Quality hotel 26.og internt
28.april.
Egen L&R-komite
holder i trådene.

1.President
2.President
og
nettansvarlig
+styre
3.Leder for
L&R 2019
L&R - komite
President

April
2019
April
2019
April/
mai
2019

Avvikling og
etterarbeid
vil trolig
foregå ut i
første
halvdel av
mai.

