Dagsorden
ØRAmøde
I: Implementere de frivilliges inputs i ØRA og kontoret samarbejde om at sikre trivsel og indflydelse blandt
unge engagerede.
Do: Samle op på alle inputs fra Ø-råd, lave plan for efteråret 2020 og et referat til de frivillige
A:
• Check in – god sommer? (10 min)
Hvad skal vi spise?
•

Vi kigger tilbage (Ea – 15 min)

•

Temperaturmåling af ungedemokrati og indflydelse (Astrid + Survey – 40 min)
o Identificer temaer (kommunikation, struktur, indflydelse)
o Hvad skal vi fokusere på i 2020? (Behov, indsatser, ansvarlige)

•

Udvikling af formen på ø-rådet (20 min)
o Genbesøg formål.
o Hvad har fungeret godt? Hvad har været en udfordring? (2 og 2)
o Hvad skal vi fokusere på i 2020? (Behov, indsatser, ansvarlige)

•

Plan for ø-råd (indhold) efterår 2020 (40 min)
o Datoer, dagsorden, to do’s

• Mad i solen
R: Anna faciliterer.
T: 16.00-19.00

Referat fra ØRA møde d. 17. august 2020
Deltagere: Mathilde, Aksel, Daniel, Astrid, Anna og Ea

Intention med møde:
Implementere frivilliges inputs i ØRA & kontoret samarbejde om at sikre trivsel og indflydelse blandt
frivillige.
Desired Outcome:
•
•
•

Samle op på inputs fra Ø-råd
Lave en plan for efterårets ø-råd
Referat til frivillige (Gennemsigtighed)

Punkter fra agenda
Tilbageblik /RoadMap øvelse

Vi kiggede på ØRA’s rejse fra September 2019 – August 2020 og hvilke små og store milepæle der har været
på vejen.
Særlige at bemærke, hvor ØRA virkelig formåede at leve op til sit formål
•
•

Demokratimøde – åbent møde om processen for valg af ØRA medlemmer
Astrid bliver valgt ind i bestyrelsen.

Alle behov vi ser fra inputs fra de 3 Ø-råds møder
Fællesskab
•
•
•

Behov for at styrke fællesskabet på tværs
Gode rekrutteringsstrategier – flere forskellige frivillige / nemmer on-board proces
Del af et fællesskab

Input fra gruppearbejde
Fællesskabs behov – løsninger
• Synlighed på hjemmeside for nye.
• Tag de nye i hånden og ”vis” rundt i de forskellige måder der er at være frivillig. Vis især de steder
hvor fællesskabet skabes – byggeaftener/engagementsweekender.
• Rekrutterer aktivt! Ny ambassadørkampagne.
Kommunikation behov – løsninger
• Visuel kalender på hjemmesiden, både offentlig/hjemmeside.
• ”Om frivillige” side på hjemmesiden med ansvarsområder og en mailadresse. På denne måde kan vi
kanalisere information udenom sekretariatet direkte til det som kan hjælpe.
• En frivilligafdeling på hjemmesiden hvor der også er fokus på nye frivillige. Nemt og overskueligt.
Kommunikation
•
•
•
•
•

Kommunikation der skaber overblik og gennemsigtighed
Kanaler for kommunikation på tværs af frivilliggrupper
Gennemsigtighed
Langsigtet, let læselige kalender
Bedre håndtering af udlæg

Ø-råd
Fungerer godt
Frivilligt diskussionforum
Relevante dagsordner for alle
Et rum for en god tone
Mødested på tværs af frivillige grupper – fællesskabsdannende.
Workshop + gruppearbejde

Fungerer bedre
Bedre facilitering ( → styr på tid, fordel ansvar, uddelere praktik, feedback/sparring på program)
Kombiner m. andre frivilligevent – evt. arbejdsweekend (2 på arbejdsweekend og 2 på
engagementsweekend)
Opfølgning og referater – også Astrid (planlæg evalueringsmøde før afvikling, ansvarlig under processen)
Mere mix på mødet (husk balancen, så det er trygt! Husk at sige hvorfor vi gør det)
Inputs fra frivillige til dagsorden (spørg i slutningen af mødet + øra bruger også arbejdsweekend på ØRA
arbejde)
Detaljeret dagsorden på forhånd
Tidsplan
1)
2)
3)
4)

Invitere til input til dagsorden
Sende dagsorden ud
Ø-råd (få input til næste ø-råd)
Evaluering og opfølgning

Til ØRA’s næste møde
26. september (engagementsweekend)
- valg af nye medlemmer ØRA
- kommunikationfokus (løsningsforslag på udfordringerne)
- præsentere ideen om ungepanel til øktionærforum
- Input til næste dagsorden.
12. december (arbejdsweekend)
TO-DO’s
Samle op trivselsworkshoppen – Anne
Samle relevant information fra ØRA møde d. 17.08 – Daniel
Opdatere
Møde for ØrA – fredag den 4. september med overnatning/hvad der er tid til i forbindelse med
arbejdsweekend. Panikmøde online 14. september kl. 19.

