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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. 

Nødvendighetsartikler og utstrakt hånd til 

prostituerte i Kristiansand. 

Slik kjempet de mot volden: 

Leserinnlegg Grimstad Adressetidende 24 

november 2020 

Lokale kvinner kjemper mot vold og sexhandel på 

Sørlandet. 

 

Prosjektgruppa mot 

menneskehandel. 

Presseomtale februar 2020 

i Fædrelandsvennen. 

 . 

Progsjektgruppa holder kontakt med 

Prostitusjonstiltaket i Kristiansand.                                                                              

Har levert flere ganger i 2020 og i 

2021 

 

Hele tiden 

 

 Nytt mentorprosjektprosjekt 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 

avsluttet i 

august 2020 

Valgt styremedlemmer og mentorer. 

Samarbeid med SI-Kristiansand.  

Leder fra Arendal-

Grimstasklubben.(Trine) 

 

Utført og avsluttet 

august 2020.PFR er 

sendt 

Ikke påbegynt nytt 

mentorprosjekt etter 

dette.. 

 

 Prosjekt I Romania: Utdanning av jenter i 

tradisjonelt handarbeid og kulturuttrykk: Tradition 

and Contemporary. Oppstart januar 2019. 

 

 

 

Nytt prosjekt Innovation Robotics Hope (Innen 

STEM-området) Tenkt oppstart januar 2021. 

  

Education to prevent pregnancy of minors: Lot 

seg ikke gjennomførbart digitalt i Covid 19-

perioden. Prosjekttitel endret ti Education for 

Romaniakomitéen. 

Til Tradition and Contemporary 

brukes et restbeløp fra det  

tidligere prosjektet Civic 

Education. 

 

SI A-G bevilget 8010 Euro til 

STEM-prosjektet desember 

2020 

 

Samarbeid SI Slatina og SI 

Arendal-Grimstad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God kommunikasjon mellom komiteen 

og SI Slatina, som gir gode 

tilbakemeldinger. Meget aktiv klubb 

som bruker prosjektmidlene godt. 

 

 

Innovatoin Robotics Hope startet opp I 

april 2021etter innkjøp av nytt utstyr til 

utvikling av robotikk. Digitalt og fysisk. 

 

 

 

 

Prosjektet tenkt å 

fortsette 2020-2021 til 

tross for Covid 19.  

Utføres online og fysisk 

når mulig. 

 

Pågående 2021 
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Life. Undervisningen ble lagt til fattige 

områder på landsbygda i Olt fylke. 

Tema: Bygge selvtillit Kommunikasjon mellom 

jenter og gutter Kommunikasjon barn/ungdom 

og foreldre Oppmuntring til lesing Kritisk 

nettbruk 

 

Markere merkedager, prioritere 10. des. og 

muligens 8.3. 

 

Orange Days 2021 vil bli markert. 

25.november: 

Grimstad: Lyssetting av Grimstad kirke. Og 

teaterstykket «Valgt det…» i Grimstad 

kulturhus. 

Søkt om støtte fra Unionen til visningen av 

fortellerteateret.  

 

Arendal: Menneskerettighetsdagen 10. desember 

vises filmen «On the Basis of Sex om Ruth Bader 

Ginsburg. 

.--------------------------- 

50-årsjubileum for klubben vår november 2021. 

Feires sammen med Kristiansandsklubben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

President, komite 

 
 
Mot 

menneskehandelkomiteen 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Jubileumskomitéen, alle. 
 

 

 

2021-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak ved behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under planlegging. 

 

 

 

 

 

 

Pågående 2021 

 

 

 

 

 

 

Orange Days markert.  

24. nov. 2020 ved 

leserinnlegg «Slik 

kjemper de mot volden»     

 

 3. Elektroniske medier. 

- Klubbens hjemmeside holdes oppdatert. 

- Facebooksiden. 

 

Cecilie 

Marit 

Guro  

 

 

 

 

Pågår 

 

Hjemmeside oppdatert 

av sekretær Marit 

 4. Bruk lokalmedia: møter, påvirkning, avisomtale 

av prosjekter. 

21.januar 2021 «Lederne i SI A-G skrev innlegg 

om sitt arbeid i anledning FN-dagen for utdanning 

24. januar. Hva gjør soroptimistene? 

SI Internasjonal 100 år i 2021.  

 

Alle prosjektgrupper 

 

Eva, Kari Trine. 

Artikkelen kom i Grimstad 

Adressetidendes nettavis. 

 Pågår ved informasjonsbehov  

 

21. januar 2021 
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 5.Informasjonstid for programansvarlig (PA) og ass.  

- programansvarlig. (APA). 

 

 

 

 

 

 

Styret, PA/APA 

 

Vise siste nytt på to 

klubbmøter i året. 

Innspill til 

møteprogram 

 Har informert på 

digitale 

styremøter/klubbmøter 

våren 2021. 

Lagt inn forslag til 

møteprogram 2021-

2022 i skjema. 

2. Rekruttering 

MÅL: Øke medlems-

massen med minimum 10 

medlemmer i løpet av 2020 

     

  

1. Ta godt vare på alle medlemmene slik at alle føler seg 

velkomne og som en del av fellesskapet. Det er alle 

medlemmers ansvar.  

- Bevisstgjøre fadderne deres ansvar for nye 
medlemmer. Viktig at det følges opp. 

- Reflektanter skal føle seg velkomne og alle må 
være bevisste på å inkludere. 

- Lage en fadderordning slik at alle har en 

fadder. Nye som gamle medlemmer! 

Faddere følger spesielt opp medlemmer som 

ikke henger med på digitale løsninger. 

 

 

Fadderne, alle 

 

Hele året  
 

Fadderne tar 

kontakt med 

“sine” minst 1 

gang i 

måneden. 

 
Fadderordning for alle 
innen 15. mars 2021. 

 
Alle har fått hjelp til å 
delta på digitale møter 
innen klubbmøte april. 

Fadderkort ved opptak medlem 

 

Pågående 2021 

  2. For å beholde medlemmer er det viktig å beholde deres 

engasjement. Se satsingsområde 3 (engasjerte 

medlemmer). 

Alle Frister under 

satsingsområde 3 

(engasjerte 

medlemmer) 

Invitere til sommermøte.. Adepter i 

mentorprogrammet har vært på 

møter. Klubben har fått 4 nye 

medlemmer i soroptimiståret 2019-

2020. 

  

 3. Inneha en målbar og aktiv strategi for rekruttering - jf. 

klubbens utfyllende retningslinjer.  

 

Oppdatere klubbens 

retningslinjer til å ikke være 

begrensende i forhold til 

alder og yrke. 

Klubbens 

generalforsamling 

Info fra komiteen 2 ganger i året 

 

Info/forslag fra 

Rekrutteringskomitéen. 

 

 4. Gjøre det enklere for yngre kvinner med begrenset 

inntekt å bli medlem. Nedsatt kontingent jf klubbens 

retningslinjer vedtatt på GF 2020. Informere om dette når 

en verver.  

 

Styret ved kasserer (sekretær).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Alle 

kontingent   
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 5. Bruke ny brosjyre fra unionen aktivt i rekruttering 

 

 

 

Alle Brosjyren er planlagt 

ferdig til L&R. Ta den i 

bruk så fort klubben har 

fått brosjyren 

  

 6. Alle som kjenner noen som kan være aktuelle 

medlemmer inviter dem til klubbmøte. 

Utenlandske kvinner er spesielt ønsket for 

mangfold i klubben. 

 

 

 

Alle Hele året.  Medlemsliste oppdatert 

av sekretær Marit januar 

2021 

  

7. Bruke mentorprogrammet aktivt til å få medlemmer. 

Invitere adeptene                                                                                                

som reflektanter til klubbmøtene. 

 

Mentorer i mentorprogrammet. Når mentorprogram 

eventuelt kommer i 

gang igjen. 

Adepter i mentorprogrammet har 

vært på klubbmøter. Klubben har fått 

4nye medlemmer i soroptimiståret 

2019-2020. 

 

  

8. Holde klubbens nettside oppdatert og legge ut 

informasjon om hva som skjer under nyheter på fremsiden. 

Nettsiden er en viktig informasjonskanal. 

 

 

Klubbens nettredaksjon 
oppdaterer nettsiden.  
 

Alle er ansvarlige for å komme med 

stoff til nettredaksjonen. 

Kontinuerlig gjennom 

året. 

  

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.  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. En 

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 

Tylo Jade mottok kr 

10000 fra klubbens 

driftskonto da Vintage 

2020 ikke kunne 

gjennomføres som 

inntektskilde. 
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 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 

 

Møteplan 2020-2022 er under 

arbeid. 

Møteplan 2020-2021 

utført juli 2020.  

4. Prosjekter 

Klubbprosjekt og 

Prosjektsamarbeid 

 

 

 

 

    

 Mot menneskehandel 

Lilla sløyfer, ambassadør for «Valgt det……» 

Nødvendighetsartikler til prostituerte i 

Kristiansand.sand i samarbeid med 

Prostitusjonstiltaket.  

 

Prosjektgruppa mot 
menneskehandel  

  

Programfokusrapport (PFR) 

skrive rapporter fortløpende. 

Besøkte 

Prostitusjonstiltaket 

Og Liv Grete Sunde 

14.februar 2020. 
Også møte i 2021 

 2. Romaniaprosjektet,. 

et samarbeid mellom 

SI Slatina og SI Arendal-Grimstad.   

Tradition and Contemporary er en utdanning av 

jenter i tradisjonelt handarbeid og kulturuttrykk.Til 

dette brukes et restbeløp frå det tidligere  prosjektet 

Civic Education. 

Education for Life. 

Innovation Robotics Hope (et STEM-prosjekt.)  

 

Romaniakomiteen 
  

Programfokusrapport (PFR) 
skrive rapporter fortløpende. 

Alle prosjekter i Slatina 

fortsetter i 2021.. 

 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. 

Siste mentorprosjekt 

avsluttet  august 2020. 

Nytt prosjekt ikke på- 

begynt. 

 4. Støtte Utdanningsfondets lotteri på 

enkelte møter 

 

Styret Loddsalg i 

februar og 

mars 

Pågår Hvert år. 

. 

 

 5, Vintagesalg til inntekt for ung sør-afrikansk 

kvinne som støtte til utdanning.  

 

Ny prosjektgruppe Sommermøte 2020 Håper å kunne utføre Vintage 2021 

september. 

 Vintage 2020 stoppet 

av Covid 19. Ny plan for 

Vintage september 

2021. 


