
Askim Soroptimistklubb sin handlingsplan for 2020-2021
Satsningsområde Tiltak Ansvar Frist Status(=evaluer- Utført

1. Engasjerte medlemmer

*Tid til nettverk, vennskap og 1. Sette av tid til sosial prat rundt P Kontinuerlig

fellesskap kaffekoppen på hvert møte, gjerne i

*Styrke fadderordningen forkant av møtets oppstart

*Sikre Informasjonsflyt 2. Påse at reflektanter har noen å være VP Kontinuerlig

*Involvere medlemmene med på møtene

gjennom verv, prosjekt, 3. Alle medlemmer bør få konkrete Styret Fordeles i oktober

arbeidsgrupper oppgaver av et eller annet slag i

*Interessant møteinnhold og god løpet av medlemsåret

Møteledelse 4. 5 minutter på hvert møte, bestrebe Styret Oversikt på 

at innholdet hentes fra eget fagfelt årsprogram

eller dagsaktuelle hendelser

5. Presidenten videresender P Kontinuerlig

interessante mailer om fellesstoff.

Planlegget gode møter.

2. Rekruttering 1. Øke medlemsmassen hvert år, VP Kontinuerlig

*Rekrutteringsplan et mål på 2 nye medlemmer i året.

2. Delta på Distrikt1 møte ang. P og VP Mars distrikt øst1

*Ha oppdaterte nettsider rekruttering

3. Årlig rekrutteringsmøte med aktuelt Programansvarlig Februar/mars

*Rekruttere yrkesaktive og møteprogram Alle inviterer en

redusere gjennomsnittsalder yngre gjest/kvinne-

organisasjon

4. Rekruttere yngre, yrkesaktive kvinner De yngste med- Kontinuerlig

lemmene

5.  Kontinuerlig oppdatering på Nettansvarlig og Etter hvert møte

hjemmesiden, møtereferater og sekretær

bilder fra bedriftsbesøk



3. Synlighet, påvirkning og 1. Klubbens Rollup benyttes ved ulike Styret Der det passer

kommunikasjon arrangement utenfor "egen stue"

* Soroptimist visjon og verdier 2. Medlemmene oppfordres til å bruke Styret/alle På møter og i 

* Markere merkedager medlemsnål og andre PR effekter hverdagen

* Åpne møter og arrangement 3. Innlegg i avisen ved merkedager Styret I forkant av de 

* Nettsiden: Engasjere, klargjøre og 8. mars: Kvinnenes internasjonale enkelte merkedagene

oppdatere kampdag

*Bruk lokalmedia: møter, påvirkning 25. november: Dagen for avskaffelse

og prosjekter av vold mot kvinner

10. desember: Den internasjonale

Soroptimistdagen

4. Bøssebærere i TV aksjonens Alle Påmelding

innsamling i september

5. Invitere til åpent møte ved Alle Når det foregår

interessante foredrag

6. Oppdatere nettsiden Nettansvarlig Kontinuerlig

7. Innlegg i Smaalenene Avis ved Styret Styret

våre merkedager og ved spennende 

foredrag - hvis mulig

4. Prosjekter 1. Avsluttet "Female Teacher Education Alle

* Alltid ett prosjekt Program".  Vi har arbeidet med å Kransekakelotteri

* Vurdere prosjektsamarbeid velge nytt Prosjekt (lokalt) og har hatt i november

* Programfokusrapport flere forskjellige forslag og foredrags-

holdere gjennom 2019-2020. Valget

vårt falt på "Ny i Askim" v/ Rosa Årlig innbetaling?

-Da Silva

2. Lilla Sløyfe prosjektet Støttes via

medlemskontingent

3. Utdanningsfondet til Norgesunionen Deltar i landslotteriet Innen repr.møtet

lagt inn i 

medlemskontingent

4. Prosjekter forts. 4. Vanskeligstilte barn/ungdom i Styret Fortløpende

lokalmiljøet

5. PFR  - "NY i Askim"  ? Styret


