”Power up the Club”

Area Europe

Hvad er Y’s dom
Hvad er vigtigt i en Club?
Hvad er godt lederskab?
Hvad er struktur i klublivet?
Hvad er personlig udvikling?
Hvad hvad kan udvalg lave?
Hvad er ”gode vaner”?

Hvad er Y’s dom
Y’s Dom er et kristent fællesskab for voksne
mennesker.
Som deltager i hjælpe- og støttearbejde i
lokal området, på landsplan og
internationalt. Som indgår i et arbejdsfællesskab
for enten af yde direkte hjælp eller at
skaffe økonomiske midler til arbejdet.
Hjælper og støtter diakonal og
humanitær indsats, særligt til fordel for børn og
unge. Vi danner netværk og kammeratskab for
såvel familier, par og enlige.

Hvad er vigtigt i en Club?
Et godt klubliv, fås ved at prioriter demokratiske
principper højt. Arrangere frie valg af ledere, debatterer
problemstillinger på en konstruktiv måde og i en god
debat tone, ”tale pænt til hinanden”. Udvise respekt og
fordele ansvar og opgaver mellem medlemmerne. At den
enkelte føler sig godt tilpas i klubben og der et alsidigt
program.

Hvad er godt lederskab?
Det er blandt andet træning, at sørge for selv
som leder at deltage i trænings muligheder, i
distrikt eller region. Ligeledes at træne
klubmedlemmer så de får forståelse for Y’s
Men’s bevægelsens opbygning dens fonde og
programmer, så som Time of fast Globalt Fund
(TOFGF), Brotherhood fund (BF) Y’s Extension
support program (YES). Styrke og forbedre den
personlige udvikling. Drage omsorg for
kammeratskabet og fællesskabet, og at udvise
empati.

Hvad er struktur i klublivet?
At have et program for et halvt eller
et helt år, så klubmedlemmer ved
hvad der skal forgå.
At have faste mødedage.
At nedsætte udvalg til at løse
specifikke opgaver.
At beskrive hvad disse udvalg skal
lave.
At udpege en formand for udvalget.
At udsende dagsorden før
udvalgsmøder.
At tage referat fra alle møder.
At følge rotationsprincippet og
løbende udskifte formænd og
præsidiemedlemmer.

Hvad er personlig udvikling?
At kunne lede et møde.
At kunne tage et referat.
At kunne holde en tale
At kunne bruge visuelle
hjælpemidler.
At kunne formidle samarbejde.
At kunne lytte og forstå andres
meninger

Hvad kan udvalg lave?
De kan lave programmet for
klubbens møder.
De kan tilrettelægge aktiviteter.
De kan styre klubbens økonomi
De kan finde nye medlemmer til
klubben.
De kan arrangere fester.
De kan arrangere udflugter, og
virksomhedsbesøg.
De kan sikre at klubben har viden
om og kontakt til programmer som
”time af fast” og ”brotherhood
fund”.
De kan arrangere pengerejsnings
arrangementer, som koncerter eller
festivals.
De kan sikre af klubben har et
arkivsystem, så man kan finde
tilbage til gamle programmer og
referater.

Hvad er ”gode vaner”?
Sikre en god planlægning.
Sikre en passende tilgang af nye medlemmer.
Have en gavepolitik over for medlemmer, ved
sygdom – fødselsdage – og andre mærkedage.
Seniorpolitik, om hvordan man kan være
medlem hvis alderen forhindre at man kan være
aktiv.
Udlodningspolitik, hvem hjælper klubben og
hvordan
Procedure for invitation af gæster.
Mentorordning til nye medlemmer.
Politik for enker
Tilskud til konferencer, skal klubben hjælpe
økonomisk for at medlemmer kan deltage i
konferencer og konventer
Vær proaktiv, skab fornyelse

Denne folder er tænkt som et værktøj til
brug i klubben:
til at bevar et godt klubliv
som hjælp præsidie.
Støtte til udvalgsformænd
til inspiration for hvem der måtte
have brug for det.
Eller som oplysning til nye
medlemmer.
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