Varför en e-klubb?
Idag träffas och möts vi på olika sätt: att hålla kontakt via epost och sociala medier känns som en
naturlig del i vardagen. Nu blir det också mer och mer vanligt att också träffas och ha möten via
webben.
För företag finns det flera argument, bl a minska sitt resande och att kunna träffas oftare så det är
både miljömässiga och praktiska skäl som ligger bakom denna utveckling.
Både företag och andra organisationer ser också detta som ett sätt att få ut t ex sin kursverksamhet
och göra det på ett mer flexibelt sätt.
Det är detta steg vi inom Soroptimist Sweden vill ta och på så sätt skapa en ny sorts mötesplats. Vi vill
vara en ideell organisation som är aktuella i samhället och möta upp de önskemål som finns bland
yrkesarbetande kvinnor. Ibland finns det perioder i livet som gör att man inte kan delta regelbundet
av olika skäl.
Vi vill på det här sättet skapa ett komplement till den nuvarande medlemsformen och fånga upp
kvinnor som aktivt vill stötta arbetet för en mer jämställd värld! Och vi behöver bli fler
systrar/medlemmar!
Det här är också ett av projekten inom “100 - tillsammans med framtiden” för att öka vårt
medlemskap. E-klubben som test kommer att vara fr om 1 januari 2020-31 december 2020.

Hur ska det gå till?
Fr om januari kommer en specifik hemsida att lanseras, där fokus är just att få mer medlemmar.
Månadsmöten kommer att vara i “webinarform” där fokus kommer att ligga på personlig utveckling
och informationen om oss som organisation kommer tydligt att lyftas fram, framförallt vår koppling
till FN.
Vad behöver vi som systerklubb göra?
E-klubben kommer att lyfta fram att vi är ett systernätverk och att man gärna får komma som gäst
hos andra klubbar, därför är det extra viktigt att ha klubbens hemsida uppdaterad så den känns
välkomnande.
Kan man vara gäst i e-klubben?
Nej, man blir medlem direkt.

Är det andra regler som gäller för e-klubben jämfört med klubbar?
Nej, det är samma regler som gäller för denna klubb. Det som är undantaget just nu är att detta är
ett projekt under 2020.
Kan jag också delta i webbmötena?
Ja, absolut! Kolla in kalendern så ser du hur det går till.

