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1. Velkommen og præsentation, samt forventninger til samarbejdet og opgaver de 
næste 2 år. 
 
Extensionkomiteen vil arbejde på nationalt niveau og forholde sig til formål for 
kvinder og pige. Komiteen vil forholde sig til følgende: 
- Få større sammenhængskraft til unionen og også til klubberne. Samarbejdet 

med klubberne kunne foregå regionsvis eller og med de enkelte klubber. 
- Deltage i fællesmøder med relevante aktører. 
- Opfordre til at nye medlemmer hurtigt inddrages i opgaverne / arbejdet i 

klubberne. 
- Styrkelse af medlemstallet og rekruttering samt fastholdelse af medlemmerne. 
- Tiltag såsom workshop for nye medlemmer. 
- Være en del af oprettelse af nye klubber. 
- Extensionkomiteen arbejder ud fra samme mål med åben og synlighed, samt er 

et team der hjælper hinanden med div. opgaver. 

2. Unionens hjemmeside vedr. Extension.  
A. Hvilke oplysninger mv. skal den indeholde.  
B. Hvor ofte lægges Extension nyt på hjemmesiden. 
 
Hjemmeside er et vigtigt redskab.  
 

A. Nuværende indholdsfortegnelse bibeholdes.  
Der undersøges mulighed for at klubbernes Extensions medlemmer kommer på 
hjemmeside. Formanden kontakter landssekretær for de aktuelle navne, som kan 
lægges på hjemmesiden under Extensionkomiteen 
 

B. Referater lægges på hjemmesiden. Der arbejdes på, at klubbernes Extension får en 
info, når der lægges nyt på hjemmesiden. Endvidere undersøges muligheden for at 
der kunne være et link vedr. Extension fra hjemmesidens bibliotek til Extension siden 
og omvendt. 

 

3. Drøftelse af ansøgningsskema til hvervekampagner og oprettelse af nye klubber samt 



procedure herfor. 
A. Behandling af indkomne ansøgning. 
 
I 2017 er der oversat procedure for oprettelse af nye klubber fra SIE`s seneste vejledning, 
denne procedure sendes til alle medlemmer af Extensionkomiteen til orientering. 
Ansøgningsskemaet tilrettes således, at ansøgninger behandles løbende. Ansøgninger 
sendes til formanden for Extensionkomiteen / vicepræsidenr@soroptimist-danmark.dk. 
Extensionkomiteens budget til hvervekampagner og oprettelse af nye klubber er for 
indeværende regnskabsår 50.000 kr. 
 

A. Den indkomne ansøgning er behandlet og godkendt, såfremt der sendes et 
detaljeret buget til formanden. 

 

 4. E-medlemskab, drøftelse af hvordan Extension kan støtte op omkring dette tiltag. 
 
Extension bakker op om dette tiltag, og genoptager punktet når vi ved mere herom. 
 

5. Opdatering af idekatalog på hjemmesiden. 
 
Der bliver udarbejdet en ramme for vores idekatalog, og hvad det overordnet skal 
indeholde. Der skal være et forord og indholdsfortegnelse. Idekataloget skal i højre grad 
afspejle vores mission – fat arbejde for at forbedre kvinder og pigers situation. 
I øvrigt blev der drøftet ideer til idekataloget såsom: årshjul, hvervning, projekter og 
pengeskabende aktiviteter. 
Efter opfordring fra formanden giver 2 medlemmer fra Extentionkomiteen tilsagn om, at 
udarbejde et oplæg til rammerne for vores idekatelog. 
Når oplægget til ramme og indhold er klart, sættes det på dagsordenen. 

6. Drøftelse af forslag til ny regionsopdeling, hvilken betydning kan det få for extension 
komiteen. 
 
FU har møde den 15. januar hvor formanden tager spørgsmålet op. 
Formanden sikre at FU`s forslag til regionsopdeling sendes ud Extensionkomiteens 
medlemmer, som drøftes på næste online møde. Extensionskomiteen bemærkninger er 
velkomne. 

7. Velkomstmappen til nye medlemmer, drøftelse af, om der skal ændringer til nuværende 
indhold. 
 
Velkomstskrivelsen bibeholdes med en enkelt rettelse. Indholdsbetegnelsen bibeholdes, 
dog tilføjes at der henvises til hjemmeside. 
Velkomstmappen lægges på hjemmesiden, således de enkelte klubber selv kan printe 
materialet.  

8. Evt.  
A. Næste møde – online 2/3 kl. 19 – drøftelse af FU`s oplæg til regionsopdeling - og online 
igen 15/4 kl. 19. 
B. Valg af referent til næste møde: tidlige ref. I Extensionkomiteen 
C. Punkter til næste møde: 2/3: Regionsopdeling 
                                                 15/4: Årsberetning for den kommende periode / rammerne 
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                                                           Extension i regionerne 
Nuværende årsberetning er indsendt til unionspræsidenten. 

 

 

 
 
 
 


