Den riktige saken
Når man skal starte en klubb, eller få mer
aktivitet og engasjement i en som har
ligget litt i dvale, er det lurt å finne en sak
å organisere rundt eller mobilisere støtte
til. Hvordan finne en sak som egner seg
kan noen ganger være veldig lett. Kanskje
er det nettopp pga. denne saken du og
andre ønsker å gjøre noe? Andre ganger
kan det være verre. Da kan det være lurt å
bruke disse punktene å vurdere opp mot:

n E r det en sak som mange er opptatt av, og
som mange kan være enige om løsningen på?
nD
 en må være viktig for folk, og det må
være et visst engasjement (det gjør ikke
noe om folk er litt sinte…)
nS
 aken må kunne vinnes!!!
Nå er det ikke så lett å vite om man vinner
eller ikke på forhånd, men man bør ha et
godt håp om at den kan vinnes.

For å vinne må man enten gjøre det lettere
for ledelsen å si ja, enn å fortsette å si nei.
Eller mer plagsomt og vanskelig å si nei,
enn å si ja. Jo mer press dere kan legge på
dem, jo større er sjansen for at dere vinner.
nS
 aken bør bygge opp under klubben og
organisering.
Det kan lønne seg å begynne med en
ganske enkel sak, som det ikke bør koste
ledelsen så mye å komme dere i møte på.
Hverken økonomisk, eller prestisjemessig.
Når dere har vunnet den, kan man prøve
noe som virker litt vanskeligere. Hver seier
bygger på den forrige. På den måten bygger
du både egen og andres selvtillit og tro på
at dere kan få til endringer til det bedre
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