”Power up the Club”

Area Europe

Hva er Y’s Men?
Hva er viktig i en klubb?
Hva er god ledelse?

Hva er struktur i klubblivet?
Hva er personlig utvikling?
Hva kan et utvalg gjøre?
Hva er ”gode vaner”?

Hva er Y’s Men?
Y’s Men er et kristent fellesskap for voksne
mennesker.
Deltar i hjelpe- og støttearbeid i lokalområdet,
på landsplan og internasjonalt.
Inngår i et arbeidsfellesskap for enten å yte
direkte hjelp eller å skaffe økonomiske midler til
arbeidet.
Hjelper og støtter KFUM & KFUK, samt yter en
diakonal og humanitær innsats, særlig til fordel
for barn og unge.
Vi danner nettverk og kameratskap for familier,
par og enslige.

Hva er viktig i en klubb?
Et godt klubbliv, oppnås ved å prioriter demokratiske
prinsipper høyt.
Arrangere frie valg av ledere, debattere problemstillinger
på en konstruktiv måte i en god debatt- tone, ”snakke
pent til hverandre”.
Utvise respekt og fordele ansvar og oppgaver mellem
medlemmene. At den enkelte trives i klubben og at det er
et allsidig program.

Hva er god ledelse?
Det er blant annet opplæring og trening:
Som leder må man sørge for å delta i
treningsmuligheter, i distrikt eller i region.
Trene klubmedlemmer til å få forståelse for
Y’s Men’s bevegelsens oppbygging og
programmer. F.eks. Time of fast Globalt Fund
(TOFGF), Brotherhood fund (BF) og Y’s
Extension support program (YES).
Styrke og forbedre den personlige utvikling.
Vise omsorg for kammeratskap og fellesskap
og være empatisk.

Hva er struktur i klubblivet?
Ha program for et halvt eller et helt
år, så klubbmedlemmer vet hva
som skal forgå.
Ha faste møtedager.
Nedsette utvalg til å løse spesifikke
oppgaver.
Beskrive hva disse utvalg skal gjøre.
Utnevne leder for utvalget.
Sende ut dagsorden før
utvalgsmøter.
Ta referat fra alle møter.
Følge rotasjonsprinsippet og
løpende skifte ut ledere og
styremedlemmer.

Hva er personlig utvikling?

Kunne lede et møte.
Kunne ta et referat.
Kunne holde en tale, innlegg.
Kunne bruke visuelle hjelpemidler.
Kunne formidle samarbeide.
Kunne lytte og forstå andres
meninger

Hva kan et utvalg gjøre?
Lage programmer for klubbens
møter.
Tilrettelegge aktiviteter.
Styre klubbens økonomi.
Finne nye medlemmer til klubben.
Arrangere fester.
Arrangere turer og bedriftsbesøk.
Sikre at klubben har informasjon
om- og kontakt til programmer som
”Time af fast” og ”Brotherhood
fund”.
Skaffe inntekter, som å arrangere
konserter eller festivaler.
Sikre at klubben har et arkivsystem,
så man kan finne tilbake til gamle
programmer og referater.

Hva er ”gode vaner”?
Sikre god planlegging.
Sikre tilgang av nye medlemmer.
Ha en gavepolitikk overfor medlemmer, ved
sykdom – fødselsdager – og andre merkedager.
Seniorpolitikk: hvordan man kan være medlem
hvis alderen forhindrer at man kan være aktiv.
Utlodningspolitikk: hvem hjelper klubben - og
hvordan.
Prosedyre for invitasjon af gjester.
Mentorordning til nye medlemmer.
Tilskudd til konferenser: skal klubben bidra
økonomisk når medlemmer deltar på
konferenser og konventer.
Være proaktiv, og skape fornyelse.

Denne folder er tenkt som et verktøy til
bruk i klubben:
Til å bevare et godt klubbliv
som hjelp for styret
Støtte til utvalgsledere
Til inspirasjon for dem som måtte ha
bruk for det
Eller som informasjon til nye
medlemmer
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