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Hvordan ønsker vi at treffene skal være i Ecuadorklubben i tiden fremover og hva kan være
årsaken til at vi mister medlemmer?
Styret viser til at vi mister medlemmer og at det kan ligge ulike årsaker til dette. Klubben
ønsker å ha et fokus på og få tilbake engasjement hos medlemmene og få flere til å komme på
treffene.
Karin og Eivind startet Ecuadorklubben med treff for familiene som hadde adoptert. Det
skulle være et forum hvor både foreldre og barn skulle møtes årlig og hvor man hadde
anledning til å utveksle erfaring og knytte vennskapsbånd.
Det var et stort engasjement og treffene ble en suksess i flere tiår fremover.
I Ecuadorklubben ligger det også en solidarisk tanke med at man gir bistand til barnehjemmet
hvor det i dag er mange barn som får hjelp til å greie seg både på barnehjemmet og livet
etterpå.
Hvorfor kommer ikke medlemmene?
De siste årene har det skjedd en endring i de årlige treffene. Den nyere generasjon har gitt
uttrykk for at de savner forandringer og andre har vokst i fra klubben og viser til livets
prioriteringer.
Styret viser til at mange av medlemmene er blitt voksne, med etablering i hele Norge og
mange har stiftet familie og at det begrenser mulighetene for å delta på årlige treff.
Styret mener at det også kan foreligge et økonomisk aspekt ettersom det koster mye for
mange å reise bort en hel helg med en hel familie.
Medlemmene har gitt uttrykk for at det ikke er nødvendig å treffes hvert år. Dette er noe
Klubben tar til etterretning.
Styret tror at muligheten for å kunne adoptere fra Ecuador er nøkkelen og er avgjørende for
klubbens fremtid. I dag er det dessverre ikke mulig å adoptere fra Ecuador i Norge. Det betyr
at klubben ikke vokser.
Styret mener og tror det er viktig at vi viser interesse for å kunne påvirke dette arbeidet hos
adopsjonsforum som jobber/påvirker med å kunne gjenoppta adopsjon.
Varamedlem Erlend har tatt på seg kontaktansvar for å følge opp om hva som skjer rundet
dette arbeidet og vil kontakte Gudim i Adopsjonsforum.

Bør man se på muligheten for å omrokere treffene? Det vil da være avhengig av priskostnad.
Styret åpner mulighetene for treff annen hvert år i tiden fremover.
Styret ser også på muligheten for at treffene kan være rimeligere økonomisk ved å se på andre
aktuelle steder enn Bardøla. Styret må få tillit til å kunne gjøre dette og at de legger frem
forslag før noe blir vedtatt.
Styret konkluderer med at ansvaret for treffene i fremtiden i Ecuadorklubben ligger hos både
den eldre og nyere generasjonen. Det er et ønske at man viderefører det klubben har jobbet for
i alle disse årene og at man tar med deg den solidariteten med tanke på samhold og bistand.
Treffene har vært på Bardøla og i 2017 er det 20 årsjubileum for treffene her.
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Samarbeid med Ecuadorstyret i nabolandet:
Styret skal se på mulighet for å kunne skape et samarbeid med Ecuadorklubben i nabolandet
Sverige. De har mer primitive treff og her må man inngå dialog for å se på muligheten for å få
til et felles treff. Styreleder skal se om man kan få et bedre pristilbud på Bardøla dersom vi
skal få de over til treff i Norge.

sak 3/6 Julebord
Styret ønsker å se på muligheten for å kunne få gjennomført et Julebord.
Sak 4/6 20 og 40 års jubileum
I 2017 er det 20 årsjubileum for treffene på Bardøla og i 2018 er det 40 års jubileum for
Ecuadorklubben.
Styret må skape blest for å kunne få med flest mulig både av nye og gamle medlemmer.
Det er en jobb og styret må innhente lister over alle medlemmene som både har endret
adresse, telefonnummer, og etternavn.
Styret skaper blest om jubileum på Facebook, e-post og brev.
Styret ser muligheten for å nå medlemmene gjennom sosiale medier.
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Hvorfor er Facebooksiden til Ecuadorklubben privat?
Styret viser til at Facebooksiden hadde medlemmer fra flere andre sør-amerikanske land og
det ble da gjort en vurdering om å stenge siden.
Styret mener at det kan være hensiktsmessig å gjenoppta siden igjen under strengere kontroll.
Det betyr at en må være administrator som godkjenner forespørsler for hvem som kan være
medlem på siden. Dette er også en unik mulighet for å komme i kontakt med medlemmer som
har falt ut..
Styret beslutter om å åpne siden og det blir administrer om å sette retningslinjer for siden.

6/6 Styret orienterer
Vi ønsker at Ecuadorklubben skal videreføres og at man kartlegger og ser mulighetene for
treff i fremtiden, inkludering, aktiviteter, og skape det samholdet som kjennetegner klubben.
Styret ønsker gjerne innspill fra medlemmene og at det sendes inn til klubben.
Sammen skal vi få til at treffene i Ecuadorklubben blir like bra som for 20 år siden og vi ser
frem til å treffe dere alle igjen.
Make Ecuadorklubben Great again!

