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Endringer
Vi har det siste året flere ganger skrevet på denne plassen om
endringene i samfunnet som fører til at frivillige organisa-
sjoner går i motbakke. Det er vanskelig å skape et lokalt enga-
sjement. Det er vanskelig å rekruttere og beholde tillitsvalgte
både lokalt og sentralt. Det er vanskelig å opprettholde aktiv-
iteten. De som ønsker å gjøre det blir færre og færre og må
jobbe mer og mer.

Resultatet er en tiltagende profesjonalisering av «det frivi-
lige Norge».

Disse tendensene er selvsagt ikke ukjente for SOR heller. I
fjor gjennomførte vi omdanningen av organisasjonen SOR til
Stiftelsen SOR med det for øyet å skape et bredere engasje-
ment og et mer solid grunnlag. Dette grepet har helt klart hatt
positive effekt. Vi har fått et mer omfattende engasjement
både i styret og i de ulike utvalgene. Vi må likevel erkjenne at
det ikke har øket bredden. På mange måter har det gjort oss
mer sårbare fordi det økte engasjementet også øker pågangen
på vår eneste ansatte – generalsekretæren. Vi må derfor også
erkjenne at SOR fortsatt er en sårbar enhet.

Dette var tema for forrige styremøte. Styret nedsatte i denne
forbindelse et lite utvalg som fikk i oppgave å utarbeide et
strategisk opplegg til behandling på neste styremøte. Dette
skal holdes nå i midten av oktober, og styret vil i dette møtet få
seg forelagt tanker i retning av å søke et forpliktene samarbeid
med andre som arbeider innen samme feltet.

Uansett hva utfallet av styrets behandling i denne saken blir,
er det klart at det er et utvetydig krav at SORs idè – et sterkt
engasjement for mennesker med utviklingshemning – skal
videreføres.

Tegning: Henrik Sørensen.


