AT SIKRE EN GRØN FORSKEL
BAGGRUND:
Det skal gerne være LET, LEGENDE og LÆRENDE at udfolde sig som frivillig, i bestyrelser og udvalg.
Det kræver et velkørende sekretariat, der forestår basale driftsopgaver samt kan støtte en sådan LLL udvikling.
FORMÅL:
At driften af vores grønne græsrodsorganisationer opnår kontinuitet, større kvalitet og styrket effekt.
Ved gennem en fælles ‘investering’ at skabe en besparelse (f.eks. fælles software, gunstige revisionsaftaler mm.)
At de grønne foreninger bliver stærkere og mere samarbejdende.

FORSLAG: EN MODEL I 2 SPOR:
A) - At arbejde for et fælles sekretariat med delte funktioner
B) - At arbejde for at skabe en fælles organisering: Netværket Grøn Forskel
FÆLLES SEKRETARIAT – SPØRGSMÅL TIL AFKLARING
PRÆMIS: Det antages, at nogle driftsopgaver løses bedst som udliciterede opgaver og ikke som en samlet
sekretariatsfunktion. En samlet sekretariatsstilling skal primært have karakter af at være en udviklende blæksprutte,
hvis funktion understøttes gennem ansættelse af afgrænsede opgaveløsere.
1) Er der interesse for at samle funktioner indenfor regnskab/bogholderi/revision
og derved skabe større effektivitet og en mere attraktiv stilling til at varetage disse funktioner?
2) Er der interesse for at samle funktioner indenfor medlemsservice
og derved skabe større effektivitet og en mere attraktiv stilling til at varetage disse funktioner? Evt. sammenlagt med 1)?
3) 1) Er der interesse for at samle funktioner indenfor daglig ledelse/sekretariat/kommunikation
og derved skabe større effektivitet og en mere attraktiv stilling til at varetage disse funktioner?

FÆLLES SEKRETARIAT – OPLÆG TIL MODEL
OVERBLIK OG KOORDINERING
- Daglig ledelse, inkl. personaleansvar
- Udlicitering af opgaver, opfølgning og samarbejde
DELTAGELSE I NETVÆRK
- Nationale og internationale
- Sikre informationsdeling samt
overholdelse af forpligtelser

MEDLEMSSERVICE (evt. SÆRSKILT)
- Promovering/rekruttering
- Velkomstbreve
- Medlemsoversigter

FRIVILLIGHÅNDTERING
- Samarbejde og opgavefordeling
- Servicering af bestyrelser og udvalg

INNOVATION OG PROJEKTER
- Organisationsudvikling
- Fundraising
- Projektkoordinering (f.eks. Erasmus+)

FÆLLES
SEKRETARIAT

1 sekretariatsmedarbejder
- eller 2 deltids?
- eller flere om opgaverne?

ØKONOMI OG REGNSKAB (EVT. SÆRSKILT)
- Bogføring og udbetalinger
- Procedureudvikling
- Sikring af driftstilskud
- Køb/salg af varer

PR & KOMMUNIKATION
- Intern og ekstern kommunikation
- Udvikling af materialer
- Hjemmeside, sociale medier og nyhedsbreve
- Artikler, høringssvar mm.

STATUS – hvordan ser det ud hos organisationerne i dag?
LØS (har besluttet at satse på et stærkere sekretariat i
2021 og har derfor kun underskrevet kontrakter indtil 1.4
for alle 3 ansatte. Søger en samlet stilling + det løse.)

ØKONOMI

MEDLEMSSERVICE

KOMMUNIKATION

DAGLIG DRIFT

Løn: 2500 kr./måned

Løn: 3000 kr./kvartal

Løn: 3600 kr./måneden

Bestyrelsen

Freelancere?

31,5 timer/ugen

LØB

PERMAKULTUR DK

PRAKTISK ØKOLOGI

20 timer/ugen

FRØSAMLERNE

BOFÆLLESSKAB.DK

Frivilligt

Frivilligt

Frivilligt

Frivilligt

MIMUNDO

Frivilligt

Frivilligt

Frivilligt

Frivilligt

ØKO-NET

