Handlingsplan 2018
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Innledning

Handlingsplanen er en kort sammenfatning av styrets arbeid og beslutninger med
konsekvenser for driftsåret.
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Verving

2.1 Generelt
Styret ønsker å arbeide for å øke antall medlemmer. Dette gir bedre økonomisk bidrag til Skuta
og større påvirkningskraft for å fremme Christian Radich som seilende fullrigger.
Styret ser imidlertid at belastningen i forbindelse med tradisjonelt vervearbeid er stor, og at
det er uforholdsmessig tid- og kostnadskrevende å stille på messer for å verve nye
medlemmer. Foreningen bør derfor i større grad bruke «automatiserte» vervemåter som
medseilermedlemskap og venneverving, og i stedet bruke mer ressurser på å følge opp
medlemmene.
Erfaringer viser at det er en forholdsvis stor andel av medseilermedlemskap som ikke blir
betalt/fornyet etter at gratisperioden er over. Styret har derfor besluttet at å avvikle
ordningen med gratis medlemskap ved innmelding i Christian Radichs Venner samtidig som
påmelding til første års tokt. Ordningen avvikles etter vintertokt sesongen 2017/2018. Styret
skal videre arbeide for å finne relevante tiltak for å beholde eksisterende medlemsmasse,
samtidig som nye medlemmer verves. Aktuelle tiltak kan være ulike former for
medlemskvelder som aktiviserer medlemmene i større grad.
2.2 Arrangementer
Styret ønsker fortsatt å markere Venneforeningen under «Oslo Havnelangs» og andre
relevante arrangementer.
2.3 Tokt
Styret ønsker å bygge videre på de positive erfaringene ved å øke tilfanget av nye medlemmer
til Christian Radichs Venner blant medseilere. Somt nevnt under punkt 2.1 er det besluttet å
avvikle gratis medlemskap ved innmelding i Christian Radichs Venner samtidig som påmelding
til første års tokt.
2.4 Verv-en-venn
En vervekampanje, verv-en-venn vil bli videreført, men må markedsføres bedre.
2.5 Annet
Styret vil løpende vurdere andre vervemuligheter som måtte dukke opp. Styret vil også
vurdere ulike former for vervepremier.
2.6 Vennetur
Det planlegges en fjordtur for medlemmer i venneforeningen søndag 10.juni 2018. Det vil bli
informert om dette på hjemmesidene, Facebook samt brev og i Christian Radich Nytt nr.
1/2018.

2.7 Strategi for venneforeningen
Styret i Christian Radichs Venner er av den oppfatning at medlemsmassens humankapital er
det viktigste bidraget til seilskipssaken, og at den må utnyttes bedre ved at medlemmene
bruker sine personlige nettverk til å snakke seilskipenes sak generelt og i særdeleshet Christian
Radichs sak. Venneforeningen må i en slik situasjon bruke sine informasjonskanaler for å
aktivisere medlemmene. Det bør fortsatt være en hovedoppgave for styret å bidra til dette.
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Medlemsfordeler

Styret vil vurdere ulike medlemsfordeler og vil komme nærmere tilbake til dette.
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Bruk av innsamlede midler

4.1 Gaver til Skuta
Christian Radichs Venners hovedmål er å skaffe midler for å bevare Skuta som seilende
fullrigger. Det er ikke til å unngå at det ved drift av et gammelt skip, kan komme ubehagelige
overraskelser i form av kostbare tiltak som må gjennomføres. Styret ønsker derfor å øke
egenkapitalen i foreningen, slik at man er forberedt på slike utgifter.
4.2 Driftsstøtte til Stiftelsen
Christian Radich er avhengig av at støtteapparatet på land fungerer godt. Christian Radichs
Venner har derfor i tidligere år gitt en viss driftsstøtte til Stiftelsen. Styret vil nøye vurdere
fordelingen mellom driftstøtte og andre gaver til Skuta.
4.3 Foreningsadministrasjon og medlemspleie
Selv om styret ønsker at mest mulig av kontingenten skal gå uavkortet til Skuta, er det ikke
mulig å drive en forening av en viss størrelse uten utgifter. Styret har imidlertid fokus på å
holde disse på et så lavt nivå som mulig.
Venneforeningen vil fortsatt samarbeide med Stiftelsen om en rekke administrative oppgaver.
Slikt samarbeid innebærer betydelige synergier for begge parter. Tidsforbruket blir fakturert
til Venneforeningen.
4.4 Medlemskontakt over internett
Porto utgjør en betydelig del av foreningens utgifter. Det er derfor ønskelig å ha mest mulig
av den skriftlige kontakten med medlemmene via hjemmesider, Facebook og e-post. Styret
oppfordrer derfor alle medlemmene til å sende inn sine e-postadresser.
4.5 Christian Radichs Ærespris
Styret vedtok i 2016 å innføre Christian Radichs Ærespris i samarbeid med Norges
Seilforbund. Prisen tildeles unge norske seilere i alderen 15-21 år som har utmerket seg med
sitt engasjement for å skape et bedre miljø, fremme seiling generelt og bidra til å spre ren
seilglede.
Prisen består av et ukelangt tokt med Christian Radich til en verdi av rundt 10.000 kroner i
det påfølgende år. Den gjelder om ønskelig deltakelse i Tall Ships Race, såfremt Christian
Radich deltar i regattaen det aktuelle året. Prisvinneren får dekket reisen til og fra Christian
Radich. Vinneren forplikter seg til å sende inn en reiseskildring (foto, video og/eller tekst) fra
toktet som fritt kan benyttes av Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund.
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Informasjon

5.1 Christian Radich Nytt
Styret legger til grunn at foreningens medlemsblad Christian Radich Nytt er viktig for å holde
kontakt med medlemmene og binde dem til oss, selv om det er en del utgifter forbundet med
skriving, produksjon og distribusjon av bladet.
Det planlegges at Christian Radich Nytt tilsendes medlemmene 2 ganger i året. Vårens
utgave sendes ut senest 2 uker før årsmøtet, og høstens utgave sendes ut i november.
Bladet vil være tilgjengelig for verving.
5.2 Hjemmesidene
Venneforeningen har hjemmeside på Skutas domene, www.radich.no. Vi ønsker å være aktive
i bruk av hjemmesiden, herunder å sørge for løpende oppdatering av informasjon på siden.
5.3 Facebook
Facebook er en gunstig måte å holde kontakten med medlemmene på. Venneforeningens
egen side har nå vært gjenåpnet i ett års tid, og skal benyttes til å dele nyttig
medlemsinformasjon samt gode historier og bilder. Noe deling av informasjon fra Skuta sin
Facebook-side vil kunne være aktuelt, men da fortrinnsvis etter dialog med Skuta.
5.4 Nyhetsbrev fra Stiftelsen
Stiftelsen sender ut nyhetsbrev med ulik informasjon om skutas drift, fjordturer, tokt mm 4-5
ganger årlig til de som har abonnert på dette. Det er besluttet at nyhetsbrevet også skal
distribueres pr epost til medlemmer av venneforeningen.
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