Handlingsplan for Bergen Soroptimistklubb 2018-2019
Mål 1 Engasjerte medlemmer
Styrke deltakelse på møter, både i klubben, distriktsmøter og på R/L-møter ved å:


Involvere alle medlemmer i oppgaver, verv og prosjekter, eller ved deltakelse i gruppe
som forbereder og gjennomfører bestemte aktiviteter

Prioritere tid til å bygge nettverk/vennskap/fellesskap ved å opprette grupper som tar for seg
målene og blir ansvarlig for medlemsmøte og evt. arrangere åpne informasjons- og temamøter
i samarbeide med klubbene i distrikt Vest.
1. Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring
2. Bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner
3. Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning
4. Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester
5. Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bærekraftig miljø og redusere
effektene av klimaendringer og naturkatastrofer
Bruke yrkesforedrag som ledd i nettverksbygging og kompetanseutvikling
Styrke oppfølgingen av medlemmer, også i bruk av digitale medier
Vektlegge egenutvikling
Mål 2 Rekruttere nye medlemmer
Arbeide spesielt for å få medlemmer under 50 år
Rekruttere medlemmer fra yrker som ikke allerede er representert
Rekruttere medlemmer med minoritetsbakgrunn
Bidra til rekruttering til andre klubber (f eks ved felles informasjonsmøter og prosjekter)
Vedtak på årsmøte 09.04.2018:
Rekrutteringsansvarlig skal konkret jobbe for å oppnå følgende mål:
-skaffe klubben 3 nye medlemmer fortrinnsvis under 50 år.
-beholde de som er medlemmer
-aktive medlemmer er like viktig som alder

Mål 3 Synliggjøring og påvirkningsarbeid
Styrke klubbmedlemmenes soroptimist-identitet og evne til å informere om klubben (gode
nøkkelord og eksempler)
Engasjere oss i debatter om menneskerettigheter og kvinners/jenters livsvilkår lokalt og
globalt
Kjøpe inn egen Roll-up til Bergen Soroptimistklubb
Bruke soroptimistlogoen- og nålen
Dele ut visittkort og brosjyrer, selge lilla sløyfer og klubbens produkter
Samarbeide med andre kvinneorganisasjoner om arrangementer
Invitere til åpne tema-møter
Styrke intern og ekstern kommunikasjon
Intern:
Oppdatert og informativ hjemmeside- og klubbområde, bruke
hjemmesiden/klubbområdet på medlemsmøtene, oppfordre medlemmene til å bruke
hjemmesiden/klubbområdet, informere medlemmene om klubbens face book-side, gi
opplæring i bruk av face book, oppfordre medlemmer til å abonnere på SI´s
nyhetsbrev
Ekstern:
Målrettet bruk av sosiale medier, informere media om lokale aktiviteter, sende
informasjon om oss til Norgesunionen og Soroptima
Mål 4 Prosjektarbeid
Arbeide med følgende prosjekter:










10. Desember appellen
Utdanningsfondet
Omsorgsbasen
Hope Through Education, Sør-Sudan (utdanning til 6 jenter)
Lashmi Ashram pikeskole
Moldova menneskehandel/utdanning
Støtte opp om 8. Mars i Bergen.
Delta på Internasjonal uke i Bergen – FN dagen
Starte et nytt prosjekt som ligner på Kvinner til kvinner.

Sende programfokusrapporter (PFR) på klubbens prosjekter og tiltak, ved start, underveis og
ved avslutning
Videreutvikle arbeidet med å samle inn og forvalte penger til prosjekter – Ansvarlig:
«fundraising»-gruppen

