EXTENTION INFORMERAR
Jag har de senaste månaderna haft förmånen att ringa presidenterna i 16 av Sveriges
soroptimisklubbar. Jag har framförallt diskuterat projektet ”100- tillsammans inför framtiden”.
Hur upplever din klubb detta projekt? Tror ni att ni klarar nå målet, två nya medlemmar netto innan
verksamhetsåret är slut?

I de allra flesta klubbar har presidenterna varit positiva till uppgiften, den har känts adekvat och
behövlig. Som om vi har ett problem som vi äntligen kan ta tag i och försöka lösa.
Jag har varit nyfiken och frågat hur gör ni? Vad tror ni kommer leda er mot målet? Svaren jag får är
inte märkvärdiga. Det låter inte så svårt eller omöjligt att göra. De flesta säger, vi bjuder in gäster till
vanliga månadsmöten som vi försöker göra intressanta och trevliga.
Det leder mig in på min egen upplevelse av livet som soroptimist. Det viktigaste för mig är intressanta
och trevliga månadsmöten där jag träffar kvinnor som jag genom åren har lärt känna mer och mer.
Det som gör det intressant är bland annat föredrag, projekt, studiebesök, egoföredrag, att få ta del
av systrars kunskap och tankar.
Jag har också fått höra att flera klubbar deltar i gemensamma satsningar med andra föreningar på
hemorten, till exempel 8 mars. På det viset blir de synliga och knyter kontakter med kvinnor som
kanske skulle vara intresserad av att bli soroptimist. De som har deltagit i detta upplever det mycket
positivt.
Några klubbar har det mera kämpigt. Problemet kan vara få medlemmar, för få kan engagera sig i
styrelsearbete. Frågan ställs: Hur kommer detta sluta? Det är inte roligt att ge upp. Som tröst tänker
jag på något jag läste i min ungdom på engelska: ”The end of the road kan be a bend in the road”.
Ett sätt att gå vidare för medlemmar som tillhör klubbar som läggs ner är att ta kontakt med en
annan klubb i närheten. Jag kan nästan med 100% säkerhet påstå att ni er jättevälkomna.
En annan möjlighet är att gå med i den nystartade e-klubben som just i dagarna blir verklighet. Deras
möten är en teknisk plattform du kan besöka hemma i ditt eget vardagsrum om du så önskar. På
plattformen kan medlemmarna dela sina idéer, tankar, projekt och få information om kommande
träffar. Träffarnas inriktning nu är kring projektledning, stresshantering och självledarskap. De
fokuserar på att rekrytera nya medlemmar och har en tydlig koppling till vårt internationella nätverk.
Jag har varit aktiv i yrkeslivet i snart 40 år. Nu har jag förmånen att få en inblick i hur unga människor
påbörjar sitt yrkesliv. Det slår mig att kraven och tempot idag känner jag inte igen från mitt eget liv.
Jag ser också att den psykiska ohälsan och sjukskrivningarna ökar lavinartad för unga människor. För
de som upplever livet på det viset kommer det inte på kartan att fundera på att gå in i en
soroptimistklubb. Det har vi egentligen redan förstått då vi gång på gång har sagt till varandra att de
unga har inte tid med föreningsarbete.
Det är därför viktigt att vi anpassar vår verksamhet till nutiden. E-klubben är en god idé. För de som
är soroptimister i en vanlig klubb är det viktigt att inte ha för höga ambitioner som skrämmer. Var
tacksamma för alla kvinnor som visar intresse, oavsett ålder. Ge inte upp för att det är svårt att få
riktigt unga medlemmar, rikta insatserna mot dem som kommer in i en ny period av livet, till exempel

när barnen flyttar ut. E-klubbens intresse för självledarskap är ett tema som kan vara av intresse och
hjälp för människor som håller på att drunkna i krav från jobb, familj och sig själv. Kanske ett framtida
projekt som flera klubbar kan engagera sig i?
Under våren kommer vi extentionrepresentanter ringa tillbaka till varje klubb för att diskutera
rekrytering. Era erfarenheter och tankar har betydelse för hur vi tillsammans når målet ”100tillsammans inför framtiden”.

Med vänliga hälsningar,
Bente Mörnesten
Extention.

