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Handlingsplanen er basert på Norgesunionens Strategiplan 2019-2023)  
 
Unionen og klubbene skal legge strategiplanen til grunn for sine handlingsplaner for å oppnå SI sine mål.  Strategiplanen er ment som et hjelpemiddel 
for driften av klubben slik at vi arbeider med de samme satsningsområdene. Det er imidlertid ikke en forventing om at klubben gjennomfører alle 
virkemidlene i strategiplanen. Den enkelte klubb bør ha virkemidler innenfor alle de 4 satsningsområdene, men avpasser selv hvor mange virkemidler 
den vil sette i verk. Nummereringen av satsningsområder er ikke uttrykk for en prioritering. 
 

Satsingsområde Tiltak Ansvar Frist Status/utført 

1. Engasjerte medlemmer 
- engasjerte medlemmer er 
viktig for organisasjonens 
arbeid, herunder synlighet, 
rekruttering, påvirkningsarbeid 
og prosjektarbeid, og det er 
viktig for hva den enkelte 
soroptimist får ut av sitt 
medlemskap 
- gi mening til det å være 
soroptimist og fokusere på 
soroptimistverdier 
 - å være soroptimist 
innebærer å engasjere seg og 
å gjøre en innsats  

1. Interessant innhold+ god møteledelse President + 
styret 

Hele SI-året  

2. Fadderordning – (1 nytt medlem-1 eller 2 faddere) 
 

Alle  Hele SI-året  

3. Økt samarbeid med de andre klubbene i distrikt Nord 2 
gjennom felles prosjekter. 

Styret Hele SI-året  

4. Arrangere distriktsmøte september  
 

Styret September  

2: Rekruttere nye 
medlemmer  
a) Øke medlemsmassen med 
20% netto innen 2023, 
tilsvarende to nye medlemmer 
netto per klubb årlig 
b) Fokusere på å få et lavere 
aldersgjennomsnitt i klubben. 

1. Personlig invitasjon til mulige medlemmer 
 

Alle Hele SI-året  

2. Lage forslag til rekrutteringsplan Ekstensjons- 
ansvarlige 

Våren 2021  
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3: Synliggjøring, påvirkning 
og kommunikasjon 
a) synliggjøre soroptimismen: 
formidle hvilket formål og 
hvilke verdier soroptimistene 
står for, hvilke prosjekter vi 
har og effekten av disse 
 
b) drive 
påvirkningsarbeid/lobby for å 
bedre kvinners kår og 
rettigheter lokalt, nasjonalt og 
globalt 

1. Pressemeldinger, innlegg i lokalpresse og andre sosiale 
medier: 

a. 25. november - internasjonal dag for 
bekjempelse av vold mot kvinner 

b. 10. desember - den internasjonale SI-dag, 
menneskerettighetsdagen - markere dagen på 
klubbmøtet 

c. 8. mars  
d. Diverse innlegg  

Styret Hele SI-året  
 

a. Pressemelding i HT, papirutgaven og Nettavisen og 
iHarstad, nettavis 

b. Ingen innlegg 
c. Ingen markering 

a. Kontinuerlig oppdatering av klubbens hjemmeside. 
Medl. bidrar med aktuelle tema 

Annelise 
 

Hele SI-året  
 

b. Besøk av distriktskontakt på et klubbmøte Styret  2021  

c. Lese Norgesunionens og klubbens hjemmeside jevnlig Alle Hele året  

4: Prosjektarbeid  
en grunnpilar i 
soroptimistarbeidet  
-synlighet 
- engasjerer medlemmene 

1. Hagen på Trondenes. Jevnlig vedlikehold og nyplanting 

• Samarbeid med Harstad Hagelag 

• Sende prosjektrapport  

Oddrun 
Styret 

Vår, Sommer, 
Høst 

 

2. Høstmarked Trondenes 

• sende prosjektrapport 

Oddrun 
alle 

Høst 2020 Avlyst pga. korona-situasjonen 

3. «Orange the World», lyssetting av bygninger og lokaler 

• sende prosjektrapport 

Else-Mari, Eva, 
Tora 

Høst 2020 Gjennomført 

4. Støtte til SI-prosjekt nasjonale/internasjonale 
a. Moldova/Lilla sløyfer 
b. Utdanningsfondet 
c. 10. des. -appellen – loddsalg 
d.  Harstad Krisesenteret 
e. Støtte SOS-barnebyer 

Styret 
Kasserer 

2020  

5. Strikke «kuvøser» til nyfødte i Tanzania 

• sende prosjektrapport 

Turid 
PA/APA 

Hele året 
 

 

 


