Y’s Men International, Region Norge

Regionale tjenesteledere 2017-2018
Verv/navn
Klubb
Kristen basis (CE):
Bjørn K. Nygaard
Biskopshavn YMC
Helldalssåta 45 A
5225 Nesttun
Medlemsregister (Portalbuzz):
Finn A, Pedersen
Hinna YMC
Auglendhagen 18
4018 Stavanger
Vekst og utvikling (EMC):
Thor Lütchen-Lehn
Askøy YMC
Kleppevegen 71
5300 Kleppestø
Y’s Magasinet (PR):
Marit Helene Kløve
Åsane YMC
Nordnesveien 38
5005 Bergen
Norsk Symbolika
Jan Erik Berg
Asker YMC
Eikeveien 58
1384 Asker
Fasteprosjektet (TOF):
Egil Odd Halvorsen
Arendal YMC
Stensåsveien 58
4846 Arendal
Hjemmesider (WEB):
Bjarne Bredrup
Tønsberg YMC
Fagerheimsgaten 25 3115 Tønsberg
Samarbeid KFUK-KFUM (YL):
Gudbrand RobsahmNøtterøy YMC
Kjørven
Bueråsveien 17
3132 Husøysund
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REGIONALE TJENESTELEDERE (RSD)
Regionstyret kan utpeke tjenesteledere (RSD) og regionale utvalg til å løse spesielle oppgaver
eller arbeidsområder, f.eks hurtigarbeidende utvalg (ad-Hoc utvalg) eller mer permanente utvalg.
Regionstyret utarbeider instrukser for RSD og utvalg. Tjenestetiden for tjenesteledere er normalt
3–5 år.
§ 4.3 Regionstyret kan også utpeke regionale tjenesteledere (RSD) og utvalg.
Vedtekt 431 Instruks for tjenesteledere:
Regionstyret har ansvar for at det utarbeides instrukser/mandater for tjenesteledere
og regionale utvalg.
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Y’s Men International, Region Norge
Tjenesteleder for kristen basis (RSD/CE)
Y’s Men-klubbene i Norge er basert på Jesu Kristi Lære iflg. våre lover (§ 1.3). Medlemskapet er
åpent for alle kvinner og menn uavhengig livssyn og trosoppfatninger. Vi arbeider for fred og
forståelse, og støtter barne- og ungdomsarbeidet gjennom Norges KFUK-KFUM lokalt, nasjonalt
og internasjonalt.
Vi vil arbeide for å gi våre klubber god hjelp til å ha en tydelig kristen profil på møter og samlinger,
og samtidig bevare en åpen og nestekjærlig holdning, slik at alle som vil delta skal kjenne seg
inkludert.
Ellers henvises det til Kristen Basis permen som skal finnes i alle klubber. I denne perioden
arbeides det med utvikling av nytt stoff til permen som vil bli distribuert til klubbene.

Tjenesteleder for medlemsregister (RSD/Portalbuzz)
Regionens portalbuzzadministrator. Bistår klubbene med å oppdatere det internasjonale
registeret som skal er utgangspunkt for medlemstall pr 01.08 og 01.02 hvert år.

Tjenesteleder for vekst og utvikling (nye medlemmer, nye klubber og
ledertrening) (RSD/EMC)
Regionstyret ser med bekymring på utviklingen de senere år, hvor vi har mistet mange medlemmer og klubber.
Derfor ønsker vi å sette fokus på utviklingsarbeidet i kommende år, vi ønsker å opprette en
arbeidsgruppe som kan hjelpe til med å utarbeide og bearbeide materiell for å effektivisere dette
arbeidet. Vi har mye stoff som er benyttet gjennom tidene, men ikke alt er kanskje like aktuelt i
dag som tidligere.

Tjenesteleder for medlemshåndboka
Denne oppgaven ivaretas pt av regionsleder i samarbeid med tjenesteleder for medlemsregister.
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Y’s Men International, Region Norge
Tjenesteleder for Y’s Magasinet (RSD/PR)
Y’s Magasinet skal formidle informasjoner til klubbene, klubbene oppfordres til å bringe nyheter
ut til hele regionen om positive møter, aksjoner, besøk til eller fra vennskapsklubber. Distriktsog tjenestelederne vil bli oppfordret til å benytte bladet til korte innlegg om nytt fra sitt
ansvarsområde.
➢ Plan for utgivelse av Y’s Magasinet finnes i kalenderen.
➢ Her finner du de siste utgitte magasiner.

Tjenesteleder for Norsk Symbolika (RSD/Supplies)
Aktivt markedsføre og lagerføre artikler som skal prege og synliggjøre organisasjonen. Holde seg
oppdatert på tilgjengelig materiell både fra klubber i area Europa og internasjonale distributører
fra ulike internasjonale depoter i ulike regioner. Motivere til bruk av profilartikler på arrangementer som klubbjubileer, distrikts- og regionsamlinger.
➢ Bestillingsskjema for varer fra Norsk Symbolika finnes her.

Tjenesteleder for fasteprosjektene (RSD/TOF)
Tjenesteleders oppgave er å inspirere klubbene til å oppfylle de måltall som regionen setter i sitt
budsjett. Tjenesteleder skal innhente informasjon fra area serviceleder for Time of Fast programmet, og videresende den mottatte informasjon til klubbene om nye prosjekter som er blitt vedtatt på årets internasjonale rådsmøte inkl. måltall for 2014-2015, og samtidig fremskaffe opplysninger om resultatet for siste års innsamling. Det er ønskelig at klubber og distrikter inviterer
tjenesteleder til å komme og informere om prosjektene. Tjenesteleder kan også gjennom area
service leder be om materiell som kan benyttes for informasjon gjennom Y’s Magasinet og websidene for regionen.

Tjenesteleder for regionens hjemmesider (RSD/WEB)
Å ha et tjenlig nettsted der nødvendig informasjon kan legges ut og kan benyttes av alle medlemmer i regionen eller allmenheten. Nettstedet har en egen gradert side for klubber og medlemmer
for spesielle informasjoner. Tjenesteleder er ansvarlig for at siden alltid er brukervennlige både
for eksterne brukere og Y’s Mens egne medlemmer.

Tjenesteleder Norges KFUK-KFUM – hovedorganisasjon (RSD/YL)
Målet er å ha god kommunikasjon mellom KFUK-KFUM sentralt og Y’s Men-ledelsen. Det bør
være faste kontaktmøter minimum 2 ganger pr år. Det er viktig at tjenesteleder oppmuntrer
klubbene i regionen til å støtte økonomiske prosjekter som er vedtatt på regions konferanse. Det
er viktig at både Tween Sing og ASF blir minnet om 1–2 ganger pr. år til den enkelte klubb.
Det er viktig at tjenesteleder sørger for at klubbene får rapport minst en gang pr. år om hvorledes
arbeidet utvikler seg.
Vi har i 30 år bidratt med støtte til lederutviklingsmidler gjennom ASF-programmet. De senere år
har dette prosjektet ikke gitt de målsettinger som er i budsjettet. Derfor oppfordres det til å
minne klubbene om dette program.
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