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1. Synlighet, 
påvirkning og 
kommunikasjon 
MÅL: Norgesunionen skal 
være en gjenkjennbar, 
årvåken og samfunns-
bevisst organisasjon og en 
ønsket samarbeidspartner 
både lokalt og nasjonalt.  

1. Markedsføre klubben lokalt gjennom 
prosjektarbeid. 
- Økt bruk av elektroniske og sosiale medier for å 
styrke intern kommunikasjon og sikre felles forståelse 
for egen organisasjon 

Presidenten,styret og alle 
medlemmer 

 

   
Hele tiden 

 -  Tiltak mot menneskehandel 
- salgsartikler fra nettbutikk og på distriktsmøtet. 
 nødvendighetsartikler og utstrakt hånd til 
prostituerte i Kristiansand. 

 
Prosjektgruppa mot 
menneskehandel. 
Presseomtale februar 2020 
i Fedrelandsvennen. 
 

 Salgsartikler i salg på nett, kontaktmøte 
og på  L&R-møte. 
Progsjektgruppa holder kontakt med 
Prostitusjonstiltaket i Kristiansand . Var i 
møte med dem 13.02.20. 

 
Hele tiden 
 

 -  Mentorprosjekt Sørlandet,har 2018-2019 vært i 
samarbeid med SI-Arendal. 
Nytt prosjekt 2019-20 starter opp etter samme lest 
som foregående år, nå i samarbeid med SI-
Kristiansand. Prosjektet har 10 adepter og 8 
mentorer. 

 
Mentorprosjektgruppe i SI-
Arendal-Grimstad og SI 
Kristiansand. 
 

Prosjektet 
avsluttes mai 
2020? 

Valgt styremedlemmer og 
mentorer.Samarbeid med SI-
Kristiansand.  Leder fra 
Arendalsklubben. 
 

PFR for mentor 2018-
2019 skrevet 3. sept. 
2019. (SIE 15303) 
Nytt prosjekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
påbegynnes  mai 
2019. Godt i gang, 
fortsetter i 2020. 
 

 -Slatina prosjektet i Romania 
Pågående prosjekt: Sexual education of young 
girls for informing on specific diseases and for 
pregnancy protection for underage girls. 
Navnet er endret til Education to prevent 
pregnancy of minors. 
Nytt prosjekt I Romania: utdanning av jenter i 
tradisjonelt handarbeid og kultur: Tradition and 
Contemporary. Oppstart januar 2019..  
 
 
 
 
 
 

Romaniakomiteen 
Styret i SI-A-G ga finansiell 
støtte på kr 18000 til Slatina 
klubben foreløpig for et år fra 
oppstart januar 2018. Dette 
gjaldt Education to prevent… 
 Til Tradition and 
Contemporary brukes et 
restbeløp fra det  tidligere 
prosjektet Civic Education. 
 
 
 
 

 God kommunikasjon mellom komiteen 
og SI Slatina, som gir gode 
tilbakemeldinger. Meget aktiv klubb 
som bruker prosjektmidlene godt. 
Klubben hadde ca 20 
undervisningstimer i 2019. Prosjektet 
fortsetter i 2020. 
 

Pågående ut 2021. 
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 2. Markere merkedager, prioritere 10. des. og 

muligens 8.3. 
Orange Days (25. november til 10. desember) er 
aksjonen Motstand av vold mot kvinner. 
- 

 
Presidenten, komitéledere 

  
Tiltak ved behov 

 
10. des. 2019 Orange 
Days markert. 
Avisinnlegg og 
pressemelding på 
hjemmeside og FB  v/ 
klubbmedlemmene 
Liisbeth Kismul og 
Cecilie H. Moen. 
8.mars 2020 appell i 
Agderposten v/Kari 
Huvestad og 
Marianne Kalleberg. 
Temaet var 
menneskehandel og 
mentorprosjekt.     

 
 3. Elektroniske medier. 

- Klubbens hjemmeside holdes oppdatert. 
- Facebooksiden. 

 
Cecilie 
Guro  
 

 
Vise siste nytt på to 
klubbmøter i året 

 
Pågår 

 
Oppdateres 
kontinuerlig 

 4. Bruk lokalmedia: møter, påvirkning, avisomtale 
av prosjekter. 

Alle prosjektgrupper 
 

  
Pågår ved informasjonsbehov 

Ved milepæler 
Avisomtale og FB 
da Eva W. Næser 
ble æresmedlem i 
oktober 2019. 

 5.Informasjonstid for programansvarlig (PA) og ass.  - 
programansvarlig. (APA). 

Styret, PA/APA 
 

Vise siste nytt på to 
klubbmøter i 
året.Innspill til 
møteprogram 

 PA Reidunn 
Topland orienterte 
på julemøtet 
desember 2019.  

2. Rekruttering 
MÅL: Øke medlems-
massen med minimum 10 
medlemmer i løpet av 2020 

     

 1. Ta godt vare på alle medlemmene, spesielt 
fokus på nye medlemmer og reflektanter 

Fadderne, alle 
 

Hele året  Fadderkort ved opptak medlem 
 

Pågående 
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(observatører).  
 

 

 2. Vi har målbar og aktiv strategi for rekruttering - jf. 
Klubbens utfyllende retningslinjer. Invitere adeptene 
som reflektanter til klubbmøtene i et år fremover. 
Nedsatt kontingent vedtatt GF 2020. 

Rekrutteringskomité, alle. Må 
skjerpes og oppmuntre de 
yngste til å få inn nye 
medlemmer 

Hele året Inviteres til sommermøte 2019/2020 
møter i et år fremover. Adepter i 
mentorprogrammet har vært på 
møter. Klubben har fått 2 nye 
medlemmer i soroptimiståret. 

Påbegynnes juni 
2019, fortsetter i 
2020. 

 3. Bruke introduksjonsfolder (klubbrosjyren) om 
klubben 
 

Styret, alle, 
rekrutterings-komité: 
Cecilie, Kari, Camilla og 
Elin. 

Hele året  
Lena oppdaterer til 
19/20 når 
programmet er 
ferdig 

Info fra komiteen 2 ganger i året 
 

Pågående. 
Oppdatert 
28.05.2019. 

 4. Oppdatering av medlemsoversikten med bilde 
(Guro) og medlemslista (sekretær) 
 

 
Guro og sekretær 

Sommermøtet 2019 
og ved endringer 

Brukes i kontakt med mulige 
reflektanter 

 

Pågående. 
Medlemsliste 
oppdatert av 
sekretær Camilla 
januar 2020. 

3. Hvordan få engasjerte 
medlemmer 
MÅL: Beholde og 
rekruttere nye medlemmer 

1.Sosial tid – vi møtes 45 min. i forkant av klubbmøtet 
 

Alle Hele året Oppstart høsten 2019 
 

Påbegynnes januar 
2020. 

 2.Uformelle treff oppmuntres. Vennskapstreff 8-10 
august 2019. 

alle 
 

Hele året 
 

 
Vennskapstreff utført 
8-10 august 2019 
med deltagere fra 5 
vennskapsklubber. 

 
 

3. Styrke fadderordningen – fadderne holder kontakt 
med nye medlemmer 

Klubbpresidenten,fadderne. 
 

Hele tiden  
 

 Påminning 

 4. Involvere alle medlemmene gjennom verv, 
prosjekt, arbeidsgrupper og nytt program i eget 
klubbmøte for å involvere alle medlemmene. Ny 
prosjektgruppe jobber for hjelp til utdanning for sør-
afrikanske Talo Jade la Meyer.  

Styret, PA/APA og alle 
medlemmene 
 

Ved valg, 
passe på ved 
komiteer og 
arbeidet med 
møteplanen 

All info på e-post, Facebook, viktig info 
kan ikke siles 

 

 5. God møteledelse. Mal for møteplan legges 
på nett. Interessant møteinnhold. Gode 
prosjekter. Godt vennskap. 
. 

Cecilie legger ut på 

nett 

Snart må det 
arbeides med 
møteplan 

 

 påbegynnes 
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4. Prosjekter 
Klubbprosjekt og 
Prosjektsamarbeid 

     

 1. Mot menneskehandel. 
- Salgsartikler, tipshefte, lilla sløyfer, ambassadør for 
«Valgt det……» 
Nødvendighetsartikler til prostituerte i 
Kristiansand.sand i samarbeid med 
Prostitusjonstiltaket.  

 
Prosjektgruppa mot 
menneskehandel  

  
Programfokusrapport (PFR) 
skrive rapporter fortløpende. 

 
3 PFR skrevet i 
2019. Besøkte 
Prostitusjonstiltaket 
Og Liv Grete 
Sunde 14.februar 
2020. 

 2. Romaniaprosjekt. 
samarbeid mellom 
SI Slatina og SI Arendal-Grimstad 
Education to prevent pregnancy of minors’ og  
Nytt prosjekt I Romania: utdanning av jenter i 
tradisjonelt handarbeid og kultur. Her brukes et 
restbeløp frå det tidligere  prosjektet Civic Education.  

 
Romaniakomiteen 

  
Programfokusrapport (PFR) 
skrive rapporter fortløpende. 

Begge prosjekter i 
Slatina fortsetter i 
2020.. 

 3. Mentorprosjekt 
-Mentorprosjekt Sørlandet -  
 

Samarbeid mellom 
SI Kristiansand og SI Arendal-
Grimstad, Arendal leder og har 
ansvaret i 2019-20 

Igangsetting mai 
2019 

Programfokusrapport (PFR) skrive 
rapporter fortløpende. 

Fortsetter i 2020. 
God fremgang. 

 4. Støtte Utdanningsfondets lotteri på 
enkelte møter 
 

Styret Loddsalg i 
februar og 
mars 

Pågår Hvert år. 
 Utført på klubbmøte i 
februar, tiltenkt i mars 
2020. 

 
 5, Vintagesalg til inntekt for ung sør-afrikansk kvinne 

som støtte til utdanning.  
 

Ny prosjektgruppe Sommermøte 2020   Oppstart med 
planlegging  våren 
2020. 

 


