IW, Eksjö (2019-06)
Eksjö IW
Eksjö-klubben chartrades 1985.
Klubbmöten sker 1 gång/månad – tredje onsdagen i månaden.
Klubbens intention är att medlemmarna ska känna DET:
 Delaktighet
 Engagemang
 Trygghet
Hur når vi dit?
Vi tror att det uppnås genom:
Delaktighet
 att medlemmen kan ha ett uppdrag som ligger utanför
styrelsearbetet för att känna delaktighet t.ex. ingå i programgrupp,
ta emot medlemmarna när de kommer till klubbmöten eller ingå i
julfestkommitté. Att ha uppgifter gör det också lättare för klubben
att rekrytera personer till framtida styrelsearbete
 att klubben har ett faddersystem så att det finns någon att vända
sig till med frågor

Engagemang
 engagemang kräver kunskap om klubben och dess organisation. Vi
har möten för nya medlemmar. Vi samlar de som invalts under det
senaste året eller de två senaste åren till ett möte med några ur
styrelsen som berättar om organisationen och hjälpprojekten. De
nya medlemmarna säger sedan något om sig själva. I en egen
grupp utan styrelsefunktionärer får sedan de nya sitta och prata om
sina förväntningar och komma med idéer. Det redovisas sedan till
styrelsegruppen

Trygghet
 Det är viktigt att på mötena ge utrymme för fördjupande samtal. Vi
har slumpvis placering och sitter om möjligt högst 4 vid varje bord
när vi har diskussionsämnen. Erfarenheten har visat att det är svårt
att ha diskussioner när det är 6 personer vid ett bord.

Fysiskt
 lokalen bör vara anpassad. Vi träffas oftast på ett konditori i sta´n.
Där finns inga andra gäster då. Som många har erfarit är det viktigt
med bra akustik och att det går att uppfatta det som sägs.
 det är mycket som ska dokumenteras. Vi försöker göra så lite som
möjligt. Vi skapar mallar för månadsbrev och protokoll för att det
ska kännas bekvämt för alla och att man inte behöver vara
författare för att rapportera från möten och sammankomster.

Rekrytering
Rekryteringen sker genom att medlemmar tar med sig någon som verkar
intresserad. Hon får komma som gäst vid högst 2 tillfällen och
bestämmer sedan om hon vill bli invald. Fadder blir då den som
introducerat henne.
Vi har en god tillströmning. Under de senaste tre åren har vi fått 20 nya
medlemmar.
Vi är 66 medlemmar och ca 48 personer kommer på våra möten.

