
 

«Ung observatør» til R&L 2017 

1 
 

Forslag til kandidater som «ung observatør» 
 
Unionsstyret ønsker flere yngre soroptimister som deltakere på årets Representantskaps- og 
Landsmøte i Oslo 9.-11.juni 2017.  Derfor vil styret dekke kostnader til deltagelse i forbindelse med 
årets R&L til to observatører under 45 år, slik vi også har gjort de foregående år.  
 
Unionen dekker per «ung observatør»: 

 deltakeravgift 
 arrangement fredag kveld 
 dagpakke lørdag og søndag 
 festmiddag 
 hotell i dobbeltrom for to netter 

Merk at reiseutgifter ikke dekkes av unionen.  
 
Rekruttering er et spesielt prioritert område for unionen og klubbene. Særlig er nytenkning om 
rekruttering viktig.    
 
Som tidligere år, har unionen valgt følgende utvelgelseskriterium for «ung observatør» også i 2017: 
«Rekruttering i klubbene: Innovative grep og omstilling».  
Klubbene som ønsker at deres yngre observatør/observatører til R&L 2017 skal velges, bes sende en 
begrunnelse til Ekstensjonskomiteen innen 10.februar 2017. I begrunnelsen bør klubben si noe om 
innholdet i rekrutteringsplanen for klubben (handlingsplanen), hvilke grep man har gjort på 
rekrutteringsfronten i 2016 og hvilken effekt dette har hatt eller forventes å få. Klubben bør også si 
noe om hvordan den jobber med synlighet. Opplys gjerne hvor mange nye medlemmer klubben fikk 
i 2016, og i hvilken aldersgruppe. Det presiseres imidlertid at det er evnen til å tenke nytt som er 
det viktigste ved utvelgelsen, ikke en enkel utregning av hvilken klubb som har fått flest 
medlemmer i løpet av fjoråret.  Oppgi samtidig navnet/navnene på den nominerte observatør(er) 
fra klubben som er under 45 år.  
 
De som velges ut som «ung observatør» vil bli presentert på representantskapsmøtet i Oslo.  Det 
forventes ellers at vedkommende gir en kort presentasjon av sin klubbs arbeid med synlighet og 
rekruttering på distriktskontaktmøtet som avholdes i Oslo i forkant av R&L, etter lunsj fredag 9.juni 
(ca. kl. 13-16).  
 
Klubbene oppfordres til å orientere og motivere yngre medlemmer til å delta som observatører. Det 
er en flott mulighet til å treffe soroptimister fra hele landet og lære mer om organisasjonen.   

Vedrørende påmelding «ung observatør» 
De som blir valgt ut, melder seg så på elektronisk påmeldingsskjema til R&L møtet i Oslo på 
unionens hjemmeside.  De skal ikke betale, men ta vare på påmeldingsnummeret og sende dette 
straks til unionskasserer@soroptimistnorway.no som betaler for dem. Frist for påmelding er 18. 
februar for observatørene.  Ekstensjonskomiteen vil foreta utvelgelsen før 15.februar og de utvalgte 
vil få beskjed umiddelbart. Alle klubber som nominerer kandidater vil bli underrettet om utfallet.   
 
Spørsmål vedrørende «ung observatør» rettes til Ekstensjonskomiteen v/Trude Hauge 
ekstensjon@soroptimistnorway.no  
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Forslag til kandidat «ung observatør» R&L 2017 i Oslo 9.-11.juni 2017 

Sendes til ekstensjon@soroptimistnorway.no Innen 10. februar 2017 

Forslagsstillende klubb: 
 

 

Klubbens kontaktperson  
og e-postadresse 

 

Kandidat 1 navn:  
 Fødselsdato:  
 Yrke:  
Kandidat 2 navn   
 Fødselsdato:  
 Yrke:  

 
Klubben har gjort følgende grep (handlingsplan) på rekrutteringsfronten i 2016: 
 

Kort beskrivelse av grepenes aktuell eller forventet effekt: 
 

Klubben arbeider med synlighet på følgende måte: 
 

Antall nye medlemmer i 2016 samt i hvilken aldersgruppe: 
 

 


