
     
           STRATEGIPLAN FOR 2010 -2012 
 
 
 
Målsetting :  Vi skal alle ha øye for hverandre i klubben. Vi skal delta aktivt i det og   
                                   være inkluderende og vise raushet for hverandre. 
 
1. Prosjekter: a. TV – aksjonen: 
                             Styret foreslår at vi fortsetter å arrangere konsert for å støtte TV-          
                                  aksjonen i denne perioden fram mot 2012. Aksjonsgruppen har gjort en 
                                  strålende innsats  fram  til nå. Styret er svært godt fornøyd med det  
                                  arbeidet som er gjort i forbindelse med TV- aksjonskonsertene.  
  
                                  Det foreslås: Vi arbeider for å avholde konserter for å  
                             støtte TV-aksjonen i perioden 2010 - 2012 . 
 
                              b. Tanzania prosjektet: 
                              Tanzania prosjektet ” Every little drop counts ” er etablert. Det er et  
                              Langsiktig prosjekt for Arendalsklubben. Målet er å skaffe 10 
                                   Barneskoler i Lushoto, Tanzania rent vann. Styret ønsker at klubben                
                                   Skal videreføre arbeidet som er påbegynt. 
                                    
                                   Det foreslås: Vi arbeider videre med prosjektet for å nå 
                              målsettingen. 
                            
2. Drift:               a. Samarbeid med FN: 
                              Siden vi er en høringsinstans til FN, vil det være naturlig med et   
                                   Samarbeid med GRID i Arendal. 
 
                                   Det foreslås: Styret ønsker å videreføre samarbeidet med  
                              Grid / FN – sambandet. 
 
                              b. Nasjonaliteter: 
                                 Vi er en del av en internasjonal organisasjon. Detter bør også gjenspeile 
                                    Vår medlemsmasse i Arendalsklubben. 
 
                                   Det foreslås: Vi vil arbeide for å få et mangfold i  
                               Medlemsmassen  
            
                              c. Økonomi: 
                                    Styret ønsker at medlemmene skal arbeide for å samle inn penger til 
                                   klubben. Inntektene vi har mulighet til å få inn, er gjennom kontingent, 
                                   møteinntekter og loddsalg. Utefra vil dette vi ha et liteoverskudd.     



      
                              Fra 2008 har vi økt våre utgifter, på grunn av at vi leier lokaler til kr 500.-    
                              pr møte .                              
                              Ulike økonomiprosjekter som kransekakebaking, solidaritetskonsert har 
                              gitt inntekter . Ved at klubben får økte inntekter kan disse midlene fordeles  
                              til ulike prosjekter som Arendalsklubben ønsker å støtte, enten det er                                                      
                              lokalt  eller internasjonalt. 
                              Det er ønskelig med deltakelse på ulike arrangementer, distriktsmøter og 
                              el. konferanser. Styret ønsker at flere får mulighet til å delta på slike 
                              arrangementer. 
 
                              Det foreslås : Styret går for  videre aktivitet for økte  
                          inntekter. 
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