Hvem kan lede an?

– Kjennetegn på en som kan bli god til å organisere andre –
n En som er respektert som arbeider, pålitelige,

ikke redd for å mene noe. Blir hørt av de andre
n H ar godt utviklet rettferdighetssans,

og kanskje er litt sint?
n Tar ansvar, er ærlig og har sterk vilje
n H ar selvtillit, og er litt modig
n E r en god lytter. Det er ikke alltid de som

prater mest, som har mest innflytelse
n E r inkluderende. Ønsker nye medarbeidere

velkommen til arbeidsplassen, og er flink til
å involvere andre

n S etter gruppas (klubbens) interesser foran

sine egne individuelle interesser
n O pererer ikke som en ensom ulv, men har

respekt for demokratiske avgjørelser
n H ar satt seg inn i lover og avtaler, men er

heller ikke redd for å si ifra hvis det er noe
han ikke kan
n B eholder roen under press, og håndterer

stress og konflikter
n Ikke redd for ledelsen
n M en er ikke nødvendigvis den som klager

mest, jager etter verv og titler og vil ta all ære
n P røver å få folk med på å finne løsninger.

En god organisator løser ikke problemer alene.
De prøver å sette folk i stand til å løse problemer
selv – sammen!

Dette er jo nesten en beskrivelse av et supermenneske, og det er det ingen som forventer at
du eller andre aktive fagforeningsfolk skal være.
Men lista sier litt om hvilke egenskaper du bør
strebe etter å dyrke fram hos deg selv, og se
etter hos andre når vi skal få med flere som kan
organisere og jobbe for en mer aktiv klubb på
arbeidsplassen.
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