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Når jeg sitter og skriver er 8. mars nettopp passert.
Mange klubber hadde lokale markeringer, og det
meldes tilbake om vellykkete arrangementer og salg
av mange lilla sløyfer. Det er flott at vi er synlige på
denne viktige dagen. Hundre år er gått siden den
første gang ble markert som kampdag. For dem som
trodde 8. mars var utdatert, viste årets mange inn-
legg i media og utspill fra sentrale personer i sam-
funnet, at vi fortsatt ikke er kommet langt nok med
likestillingen i Norge. Samtidig ble vi også grundig
minnet om at våre søstre i andre land og kulturer har
til dels svært ublide skjebner bare fordi de er kvinner.
Soroptimistenes kjernesaker er mer aktuelle enn
noen gang, og de er så visst ikke ferdig utkjempet. 

Men mars bringer også lysere tider. Vinteren har
sluppet taket, og snøklokker og krokus har lenge
gledet oss i hagen. Likevel tar jeg meg i å ønske noen
skikkelige snøfall. Ikke her i hagen, men på fjellet
hvor hytta ligger. For neste milepel er tradisjonell
hyttepåske med mann, barn og barnebarn, og for-
håpentligvis skigåing, sol, Kvikk-lunsj og appelsin i
sekken. Det er ikke mye som slår det. Og vi skal glede
oss over slike oaser av tid, samvær og glede.

Men først er det innspurt på planleggingen av R&L.
I dette nummeret finner dere utvalgte sakspapirer,
og ellers legges sakene nå fortløpende på med-
lemssiden på nettet. Husk at det er sakspapirene på
nettet som er de komplette og som skal brukes
under behandlingen på representantskapsmøtet.   

Det er en hektisk tid for unionsstyret. Men samtidig
gleder vi oss til et spennende R&L med mange gode
diskusjoner og sosialt samvær. Påmeldingene har
strømmet inn, men dessverre også i år med feil-
registreringer, påmelding av delegater som ikke er

valgt, behov for nyvalg osv. Her er det rom for for-
bedring. Tidspunktet for R&L 2016 er allerede kunn-
gjort på hjemmesiden. Ha det i bakhodet når dere
nå skal velge delegater. Og vi oppfordrer fortsatt til
å velge yngre medlemmer og legge vekt på at flest
mulig skal kunne få være med og høste erfaring fra
slike møter.

Årets guvernørmøte finner dessverre sted samme
helg som vårt R&L. Her kom informasjonen fra SIE alt
for sent i forhold til bindende avtaler som var gjort.
Men guvernørene stiller i Lisboa, og er rede til bl.a. å
være med på viktige valg. Unionen har nominert en
kandidat til visepresidentverv, og vi krysser fingrene.

Utlysningen av unionens reisestipend førte til søk-
nader fra soroptimister i fire land i føderasjonen. To
soroptimister fra Ungarn er nå valgt ut. De kommer
til Norge i mai, skal være gjest hos de fem lokale
klubbene her på Sør-Vestlandet i en uke og deretter
delta på R&L. Vi tror det vil bli lærerikt og spennende
for mange av oss.  

Tre glade soroptimister er også trukket ut og får rei-
sestøtte fra unionen til SI Convention i Istanbul i juli.
Vi vet så langt om rundt ti deltakere fra Norge. Men
vi håper det blir mange flere.

De neste månedene gir oss altså mange muligheter
til å erfare og gledes over at vi er en stor og interna-
sjonal organisasjon.  Vi bør gripe de mulighetene. 

Med glad soroptimisthilsen fra unionsstyret,
Gerd
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innhoLd

Jeg håper du har hatt noen gode fri-
dager. Er det ikke deilig med lengre og
lysere dager? Jeg lengter alltid etter
lyset og å se at naturen våkner til liv
rundt meg igjen. Primulaen pleier å
erstatte julepynten tidlig i januar, nå i
april tror jeg at jeg skal følge Marie
Takvams eksempel i diktet Tre anemo-
ner fra samlinga Dåp under sju stjer-
ner: 

Tre anemoner i blå krukke. / 
Ei fattig lukke. / 
Drivhus-anemoner i april /
raude som måla gjentelepper / 
i evig smil. / 
Tre anemoner på eit bord. / 
Utan jord.

Vi har ny e-postadresse! Som vi opp-
lyste om i januar, er den nye adressen
soroptima@soroptimistnorway.no.
Hvis du ikke allerede har notert den,
bør du gjøre det nå for når du leser
dette, er vår gamle e-postkonto av-
sluttet. Samtidig kan du notere at hvis
ikke representantskapet bestemmer
noe annet, utkommer Norsk Sorop-
tima med 6 numre i året. Det utgis blad
i følgende måneder; november, de-
sember, januar, februar, april og juni. 

Takk for at dere er så flinke til å sende
inn bidrag til bladet. Denne gangen
har vi ikke hatt så mye spalteplass til
rådighet siden det som vanlig er det
kommende R/L møtet som får flest
spalter i aprilnummeret.

Vi sees vel i Stavanger i slutten av mai?

Sissel

norsk Soroptima kommer ut med 6 nummer årlig og er medlemsblad for norges 2000 
soroptimister. Som del av Soroptimist international, en nGo (non governmental orga-
nisation) for kvinner, er vi tilknyttet Fn med representanter i Fns organer i new York,
Geneve, Wien, paris, Roma, nairobi og Kairo. Soroptimistene har konsultativ status i
Fn og europarådet. organisasjonen er en upolitisk sammenslutning av klubber og 
arbeider for internasjonal forståelse, vennskap, fremme av menneskerettighetene, 
bedring av kvinners stilling i alle samfunn, respekt og forståelse for andres arbeid.

Forandring fryder?

4–9 Saker fra Representskapsmøtet

18 Mentorprogram i din region 
– ta utfordringen!

19 Vi ønsker å beholde og rekruttere nye
medlemmer i distrikt Vest!

20 Annonse

21 Julemøte i Larvik Soroptimistklubb

22 Vi minnes

23 Medlemsnytt
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tillitsvalgte
Unionsstyret har i 2013-2014 bestått av:
Unionspresident Gerd Halmø, SI Stavanger
1.visepresident Kirsti Guttormsen, Oslo II
2.visepresident Marit Hetland, SI Jæren
3. visepresident Jorunn Thortveit, SI Stavanger
Unionssekretær Lisbeth Dybvik, SI Stavanger
Unionskasserer Gro Johnsen, SI Stavanger
Unionssuppleant Marit Egge, SI Stavanger

I tett og godt samarbeid med øvrige tillitskvinner:
Guvernør Siren Hammer Østvold, SI Bergen
Guvernør Marit Øgar Aasbrenn, SI Fredrikstad
Guvernørsuppleant Gerd Louise Molvig, SI Rygge 
Guvernørsuppleant Aud Baadstrand Skare, SI Bærum
Programansvarlig Unn Baadstrand Skare, SI Strand
Assisterende programansvarlig Kari Sofie Mitter, SI Rygge
Landssekretær Aud Brønn, SI Mandal
Nettansvarlig Britt Nordgreen, SI Bergen
Nettansvarlig Ågot Alnes Orvik, SI Molde
Informasjonsmedarbeider Torill Døhl, SI Mo i Rana
Leder av ekstensjonskomiteen Janine Schaller-Bøyum, SI Bærum
Leder av lovkomiteen Cecilie Carlstedt, SI Bærum
Leder av utdanningsfondet Kristin Ruder, SI Tønsberg
Leder av valgkomiteen Edle Utaaker, SI Bergen
Redaktør Norsk Soroptima Karen Edvardsen, SI Bodø
FN-kontakt Kirsten Berg Stephansen, SI Romerike- Lillestrøm
Prosjektleder miljø Margareta Miljeteig, SI Haugesund og omegn
Prosjektleder Moldova Edle Utaaker, SI Bergen 
Prosjektleder lilla sløyfer Kirsti Holmboe, SI Harstad 
Leder Høringsgruppe Ingjerd Ingeborgrud, SI Follo

Distriktskontakter:
Nord 3:  -
Nord 2: Siri Randers-Pehrson, SI Sortland
Nord 1: Inger Opland, SI Sandnessjøen
Midt-Norge: Sheila Lian, SI Levanger
Nord-Vest: Siri Hoem Ingeberg, SI Kristiansund
Vest: Inger E. Sinding Hølvold, SI Bergen 
Sør-Vest: Kjersti Øgaard, SI Jæren
Syd 1: Marianne Kalleberg, SI Arendal
Syd 2: Jorunn Moe, SI Tønsberg
Øst 1: Elisabeth Svenson Gjerstad, SI Moss
Øst 2: Hilde Torkehagen Skumsrud, SI Gjøvik
Øst 3: Anna Valborg Mikkelsen, SI Drammen

Strategiplanen
Strategiplanen for 2011-2015 inneholder fire hovedområder:
1. Synliggjøring
2. Intern og ekstern kommunikasjon
3. Rekruttering
4. Prosjektarbeid
Med utgangspunkt i de fire ovennevnte punktene, og etter evalu-
ering av unionsstyrets handlingsplan for 2012-2013, ble hand-
lingsplan for 2013-2014 utarbeidet på utvidet unions- styremøte i

november. Styret er tilfreds med at de aller fleste tiltakene ble
gjennomført også i soroptimiståret 2013-2014.  Norgesunionens
strategi- og handlingsplan, i tillegg til mal for handlingsplan for
klubbene, har ligget tilgjengelig på hjemmesiden i hele perioden.
Klubbene ble også oppfordret til å vurdere forrige års handlings-
planer og publisere nye handlingsplaner på klubbenes egne hjem-
mesider.
Ny strategiplanprosess ble igangsatt høsten 2014. Det ble nedsatt
en arbeidsgruppe. De har gjennomført en prosess med involvering
av alle klubbene i to runder; med en spørreundersøkelse først og
senere en kommentarrunde til nytt planutkast. Forslag til ny plan
2015-2019 skal behandles på R&L 2015.  

1. Synliggjøring
Styret har styrket kontakten med vår paraply- organisasjon FOKUS
ved at en av guvernør-suppleantene har hatt det som en spesiell
oppgave. Vi har deltatt på generalforsamling og en rekke arrange-
menter. Det er skrevet 13 innlegg fra disse; i Soroptima og på nett-
siden. Informasjon om ulike arrangementer er distribuert til
klubbene. Etter forslag fra Norgesunionen ble tidligere unionspre-
sident Sigrid Ag valgt inn i styret for FOKUS for 2 år.
Unionen har etter søknad blitt tildelt informasjonsmidler fra FOKUS
til 8. mars arrangement i Steinkjer.
Vår informasjonsmedarbeider har utarbeidet felles maler for pres-
semeldinger knyttet til merkedager som 25. november (stopp vold
mot kvinner), 10. desember (internasjonal dag for menneskeret-
tigheter), 8. mars (internasjonal kvinnedag) og 22. mars (verdens
vanndag). Malene er sendt til klubbene for lokale tilpasninger i for-
bindelse med disse dagene. 
Det er gledelig å registrere at flere av klubbene har hatt innlegg i
lokalaviser med malene som utgangspunkt.
Pilotprosjektet for mentorprogrammet ble videreført, og gjennom
solid innsats fra prosjektgruppen gjennomførte 9 nye mentorpar
programmet. Samarbeidsrelasjoner er etablert med andre aktører
i mentormarkedet. På R&L ble det besluttet videreføring av pro-
grammet i klubbregi. Flere klubber er i god gang med planlegging. 

Fra R&L ble det sendt en resolusjon om oppfølging av FNs men-
neskerettighetskrav med spesiell vekt på å forbedre sikkerheten
for volds- og overgrepsutsatte barn. Utfyllende svar ble mottatt fra
to av tre departementer. Unionens høringsgruppe er blitt re-akti-
vert. Det resulterte i innspill til Barne-, likestillings- og integre-
ringsdepartementet i forbindelse med utarbeidelse av melding om
Familiepolitikk, og deltakelse på departementets innspillseminar. 

Unionsstyrets store satsing var utarbeidelse av et jubileumshefte i
anledning unionens 75 år. En redaksjonskomite gjorde en formi-
dabel innsats og laget et skrift som formidlet hvordan Soroptimis-
men har utviklet seg gjennom 75 år, og påvirket samfunnet i sin
samtid. Alle årganger av Soroptima ble gjenfunnet hos medlem-
mer, og la grunnlaget for gjengivelsen av historien.   

En kortversjon på engelsk og på fransk har sammen med jubi-
leumsskriftet, vært brukt til å spre vår 75-årige historie til våre uten-
landske medsøstre, SIE og SI. 

Sak 6a/15
unionsstyrets årsrapport 1.10.2013-30.09.2014
Av Gerd Halmø, unionspresident (2013-2015)
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2. Rekruttering
Norgesunionen har hatt et netto frafall av 14 medlemmer i 2013-
2014. Hammerfest-klubben opphørte etter at alle de 21 medlem-
mene meldte seg ut per 1 juni. Både Romerike-Lillestrøm og
Asker-klubben er under foreskrevet medlemstall, og er inne i sin
tre års utsettelse som fastsatt i artikkel XVII, pkt.2. Klubbene følges
opp av unionsstyret og ekstensjonskomiteen.
Våren 2013 ble det utarbeidet en rapport med forslag til hvordan
Norgesunionen kan fremstå som mer attraktiv for unge kvinner.
Flere av disse forslagene er fulgt opp i unionens og i ekstensjons-
komiteens handlingsplan for 2013-2014. Mer enn halvparten av
våre klubber deltok også i SIE sin medlemsundersøkelse våren
2014. Den hadde fokus på rekruttering og på å beholde medlem-
mer. Resultatene for Norgesunionen er aktivt brukt av unionsstyret,
bl.a. ved å sette sammen og distribuere et presentasjons-materi-
ale, til bruk i klubbene og på samlinger.  
Når det gjelder tiltak for å lempe på regelverket for rekruttering,
ga ikke lovendringene i Guvernørmøtet 2014 de ønskete forenk-
linger for opptak av nye medlemmer. Det er imidlertid signalisert
at regelverket kan brukes med fleksibilitet. Europaføderasjonen er
i gang med en større gjennomgang og forenkling av lover og ved-
tekter. Ny mulighet for å ta opp saken ligger et par år frem i tid. 
Distriktskontaktene (DK) er viktige bindeledd mellom klubbene og
unionsstyret. DK-ene møttes til kontaktmøte høsten 2013 i Oslo og
i Arendal mai 2014. Disse møtene vurderes som viktige, og uni-
onsstyret vil foreslå endring i vedtektene for å sikre at slike sam-
linger gjennomføres fast to ganger i året. 
Flere klubber har fulgt unionsstyrets oppfordring om å velge
nye/yngre medlemmer som representanter til årsmøtet. Yngre-
treffet med ca. 25 deltakere i Arendal var vellykket, som de to for-
utgående år. Slike samlinger bør bli fast innslag under
Norgesunionens årsmøter.
Unionen betalte reise og opphold for to yngre soroptimister til R&L-
møtet. Disse ble valgt etter innstilling fra sine klubber og valget
var basert på kreativt arbeid med rekruttering. Det er positivt at
flere klubber har søkt om å få dekket utgifter til informasjonsmø-
ter og treff i soroptimistregi for yngre yrkeskvinner som potensi-
elle SI-medlemmer. Møter er dessuten avholdt i Tromsø for
reetablering av klubb der. 

3. Kommunikasjon
Norgesunionens hjemmeside ble lansert 1. februar 2013. Våre net-
tansvarlige har gjort en omfattende jobb med opplæring av klub-
benes nettansvarlige for å tilpasse klubbenes nettsider til
Norgesunionens. 51 klubber har utarbeidet hjemmeside i ny de-
sign, og resten vil fullføre innen 1.kvartal 2015. I alt er ca. 50 aktu-
elt-saker skrevet og publisert med hhv. 30 på hovedsiden og 20 på
medlemsområdet. Tilbakemeldingene på våre hjemmesider og
opplæringsopplegget er mange og positive. 
Guvernørinfo, vårt månedlige nyhetsbrev som oppdaterer oss på
aktiviteter i SIE og SI, høster ros blant våre klubbmedlemmer, og i
SIE. Island har fulgt etter med sitt eget blad.
Informasjonsgruppen har fortsatt arbeidet med å samkjøre infor-
masjonsstrømmen både internt og eksternt. Gruppen har bestått
av våre nettansvarlige, guvernørene, informasjonsmedarbeider, re-
daktør i Soroptima og 2. visepresident som sekretær for gruppen.
Det er utarbeidet et årshjul for aktivitetene og et mandat for ar-
beidet.
I forbindelse med utarbeidelse av ny strategiplan, iverksatte styret
arbeid med en samlet kommunikasjonsplan for unionen for
samme periode. En arbeidsgruppe er nedsatt og skal levere sin inn-

stilling slik at behandling kan skje på R&L 2015. Alle klubbene og
tillitskvinnene har vært involvert gjennom en spørreundersøkelse
om fornøydhet med dagens system og ønsker for fremtidig kom-
munikasjon. Svarprosenten var ca. 50%.
Unionsstyret og tillitskvinnene har ved invitasjon deltatt på klubb-
og distriktsarrangementer i tillegg til jubileumsfeiringer. Vi har også
i den grad mulig forsøkt å gi raske svar tilbake ved henvendelser fra
klubbene.  

4. prosjektarbeid
Prosjektarbeid er kjernevirksomheten i vår organisasjon. Både Ut-
danningsfondet og Moldova-prosjektet er viktige pilarer i dette ar-
beidet og har satt oss i et positivt lys langt utover Norges grenser. 
Etter stor innsats gjennom mer enn 10 år takket vår Moldova-ko-
mite av, og SI Bergen v/Edle Utaaker overtok. Det ble arrangert en
kombinert prosjekt-  og studietur til Moldova. Fem klubber er eta-
blert der, alle med norske «klubbmødre». En sjette klubb er under
etablering. Et «Representantskapsmøte» ble høsten 2014
gjennomført med disse klubbene, hvor deres representant til GM
2015 ble valgt. Det mangeårige Life Skill-prosjektet ble avsluttet i
2013, men er videreført gjennom «Educating youth for the future»
i samarbeid med CRIC (Child Rights Information Center). Det er gitt
støtte til prosjektet «LeaderSHE» og til fire klubbprosjekter med
opprensking av brønner. 
Utdanningsfondet har hatt en god økning i antall stipendtilde-
linger, til 89.Utdanning av jenter og kvinner er SIs langtidsmål, og
vi oppfordrer alle klubbene til å bidra til dette formålet.    
Klubbenes årsrapporter vitner om mange gode prosjekter. Det er
registrert 34 «program fokusrapporter» (PFR). Basert på tilbake-
meldinger om pågående aktiviteter er det potensial for å øke dette
tallet.  Rapportering er viktig da det brukes til statistikk og påvirk-
ning, også mot FN – og dermed synliggjør at soroptimistene er
med å gjøre en forskjell for mange kvinner og jenter.  Gratulerer til
SI Oslo som vinner av Norgesunionens prosjektpris for «Mapula
Embroidery Project».   

Økonomi
Norgesunionens regnskap viser et overskudd på kr. 91 621,34 mot
et budsjettert underskudd på kr. 110 000. Differansen skyldes at
avsatte midler til Moldova prosjekt ikke er benyttet, grunnet på-
gående planleggingsarbeid om videre satsningsområder. I tillegg
ble det foretatt en generell innstramning i utgifter, etter en dra-
matisk økning i betalingen til SIE grunnet økt Eurokurs og økning
i SIE-kontingenten. Videre har utgiftene til mentorprogrammet og
ekstensjonsarbeidet vært lavere enn budsjettert. For øvrig vises
det til årsregnskapet. 

Styrets arbeid
Styret har hatt 20 styremøter i 2013-2014. Uten sekretariat er sty-
remøtene en kombinasjon av arbeids-/ og styremøter. Store deler
av arbeidet er basert på e-post. Vi berømmer våre tillitskvinner for
deres bidrag og store samarbeidsvilje.  Det har vært arbeidskre-
vende, men samtidig lærerikt å lede Norgesunionen i denne peri-
oden.
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Antall medlemmer
Pr 30.09. 2014 hadde Norgesunionen 1840 medlemmer fordelt på 65 klubber. 12 døde i perioden. 
1 klubb (Hammerfest) med 21 medlemmer er nedlagt i perioden. 

KLubbARbeid
ekstensjon/ rekruttering
Antall nye medlemmer: 115 (110)
Reflektanter: 166 (151)
Sluttet inkl. døde: 129 (136)
Netto: - 14 (26)  (nedgang)

distriktsmøter
Soroptimister deltatt på distriktsmøter: 526 (417)
Ant. deltakere på jubileer og andre møter: 310 (354)
Ant. deltatt på internasjonale møter i utlandet: 81 (116)

Møter
Antall ordinære klubbmøter 644 (640) og 
Antall styremøter 415 (418)
Antall styremøter pr klubb varierer fra 2-12 (3-11)

Fremmøteprosent
Gjennomsnittlig fremmøteprosent er 72 (69,9), med variasjoner fra
58-100 %

pRoSjeKteR
Sie Soroptimists Go for water 
5 (12) klubber rapporterer å ha overført totalt kr 14.500 (64.184).
Bidragene varierer fra kr 2.500 til 3.000 (flere klubber)

norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner sør
50 (50) klubber rapporterer å ha overført totalt kr 262.778
(236.896). Bidragene varierer fra kr 193 til 6.372 (Larvik)

Salg av uniCeF materiell
4 (5) klubber rapporterer å ha overført kr 22.500 (17.429). 
Bidragene varierer fra kr 83 til 13.320 (Fredrikstad)

Klubbenes egne prosjekter- lokale og internasjonale 
(herunder også bidrag til tV-aksjonen osv.)
54 (66) klubber rapporterer å ha overført kr. 569.945 (1.111.770) til
egne prosjekter. Beløpene varierer fra kr 100 til 306.907 (Arendal)

10. desember appellen 2010 Soroptimister for utdanning og
ledelse
35 (37) klubber har rapportert å ha overført tilsammen kr 77.949
(78.341). Bidragene varierer fra kr 193 til 5.530 (Bergen) 

Stopp menneskehandel-nei til trafficing/ 
Salg av ”Lilla sløyfer”
18 (18) klubber rapporterer å ha overført totalt 
kr 60.220 (43.796).
Bidragene varierer fra kr 240 til 11.000 (Drammen)

norgesunionens prosjekt Moldova
18 (12) klubber rapporterer å ha overført kr 55.697 (43.143). 
Bidragene varierer fra kr 2.500 til 12.000 (Sandnes)

Tallene i parentes gjelder soroptimiståret 2012-2013

pRoGRAMoMRÅdeR
1. programområdene. 
Det er holdt:
100   (97) yrkesforedrag
268 (259) andre foredrag

89 (104) temakvelder
80   (78) bedrifts-virksomhetsbesøk

404 (404) 5-minutter
108 (175) andre aktiviteter 

2. Formidling 
Det er formidlet/ holdt 
54 (100) innslag i presse/ media fordelt på 
34 (34) klubber

3 (24) eksterne møter/ foredrag
3 (16) informasjonsstands

35 (45) annet
1  ( 6) klubber har arbeidet med eller chartret nye klubber

3. handling 
77 (76) innsamling av ulike slag/bøssebæring
19 (16) salgsstands
11 (35) invitasjoner og besøk
66 (92) annet

4. egne prosjekter
Det er rapportert 66 (78) egne prosjekter. 
Av disse er det sendt 26 (32) PFR (Program Fokus Rapport).

5. Felles prosjekter
Det er rapportert 27 (76) felles prosjekter. Fra disse er det sendt 
9 (25) PFR (Program Fokus Rapport).

6. Vennskapsklubber
49 (127) klubber har hatt kontakt med en eller flere av sine venn-
skapsklubber pr post mv. 42 (23) klubber har hatt eller vært på
besøk.

Tallene i parentes gjelder soroptimiståret 2012-2013
Alle klubber har sendt inn årsrapport, og takk til alle som har sendt
inn rapport innen tidsfrist.
Imidlertid er det bekymringsverdig at mange klubber har sendt sin
rapport etter mange purringer. 

Sak 6b/15
Årsrapport 1.10.2013-30.09.2014 for norgesunionens 65 klubber 
Av Unionsstyret v/ Lisbeth Dybvik, unionssekretær 2013-2015
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Sak 10a/15
Sak: norgesunionens strategiplan 2015-2019
Fremmet av: Unionsstyret

begrunnelse: Norgesunionens nåværende strategiplan gjelder for
perioden 2011-2015. Den skal avløses av en ny 4 -årsplan som gjel-
der fra 1. oktober 2015. 
Formålet med strategiplanen er at unionen og klubbene skal ar-
beide for å nå målene til Soroptimist International (SI) om å være
”En global stemme for kvinner”. Gjennom å være et aktivt nettverk
for yrkesaktive kvinner skal vi være synlige, drive påvirkningsar-
beid og gjennomføre prosjekter innenfor de fem programfokus-
områdene til SI samt SI sitt langtidsprogram 2011-2021” Utdanning
og ledelse”.
Unionen og klubbene skal legge strategiplanen til grunn for sine
årlige handlingsplaner. Strategiplanen er ment som et hjelpemid-
del for driften av klubbene slik at vi arbeider med de samme sats-

ningsområdene.  Det er imidlertid ikke en forventing om at klub-
bene gjennomfører alle virkemidlene i strategiplanen. Den enkelte
klubb bør ha virkemidler innenfor alle de fire satsningsområdene,
men avpasser selv hvor mange virkemidler den vil sette i verk.
Klubbene og unionens tillitskvinner har fått anledning til å gi inn-
spill til satsnings-områder og virkemidler i planen, og de har se-
nere fått anledning til å kommentere forslaget til strategiplan
utarbeidet av en arbeidsgruppe oppnevnt av unionsstyret.  Utkas-
tet til strategiplan og evalueringen av nåværende strategiplan lig-
ger på medlemssiden på nettet under sakspapirer til R&L. 

Forslag til vedtak:
Strategiplan for Norgesunionen 2015-2019 vedtas.

Sak 10b/15
Sak: norgesunionens kommunikasjonsplan 2015-2019
Fremmet av: Unionsstyret

begrunnelse:
Etter forslag fra styret gjorde Representantskapsmøtet 2014 vedtak
om at det skulle utarbeides en kommunikasjonsplan for perioden
2015-2019, ref. sak 11b/14.
En utredningsgruppe ble nedsatt, og en spørreundersøkelse blant
medlemmene ble gjennomført. En evalueringsrapport fra høsten
2014 samt utredningsgruppens utfyllende analyse og forslag til
kommunikasjonsplan ligger på medlemsområdet på nettet under
sakspapirer til R&L. 

unionsstyrets vurdering:
Retningsgivende for en kommunikasjonsplan bør være at den skal
realisere satsningsområdene i strategiplanen på best mulig måte.
Målgruppene er både interne og eksterne. Kommunikasjonen bør
engasjere, klargjøre og oppdatere, og dette bør skje på en mest
mulig kostnadseffektiv måte hva gjelder tidsbruk og økonomiske
midler. 
Unionens hjemmeside er en velegnet plattform for å engasjere
medlemmer, rekruttere, være synlig og drive påvirkning. For med-
lemmene er det en fordel at informasjonen ligger samlet på hjem-
mesiden hvor den er oppdatert, raskt og lett tilgjengelig,
gjenfinnbar og lett kan legges ut på sosiale medier. Disse fortrin-
nene ble fremhevet av mange klubber i evalueringen. Eksterne, slik
som yrkesaktive kvinner, potensielle medlemmer, andre organisa-
sjoner, lokalsamfunn og offentlige aktører bruker gjennomgående
nettet til å søke informasjon om en organisasjon.  
Vi lever i et digitalt samfunn.  Statistikk viser at de aller fleste nord-
menn har nett hjemme eller har tilgang til nett andre steder. For
de yngre voksne er nettet i dag den primære informasjonskilden,
men også for 40-, 50- og 60-åringene er nettet en svært viktig in-
formasjonskilde. Antall besøk på unionens hjemmeside var i 2013
12.308 besøkende, mens dette økte til 15.335 i 2014. 56 av 65 klub-
ber hadde per 01.02.15 fått på plass hjemmeside for klubben. 
Hjemmesiden er en helt sentral informasjonskanal i dag både

internt og eksternt. Slik unionsstyret vurderer det, bør hjemmesi-
den på et tidspunkt bli den eneste informasjonskanalen. All infor-
masjon til medlemmene og til omverdenen bør finnes på én
plattform, hvor den også er lagret, søkbar og oppdatert. Hjemme-
siden er velegnet i så måte. Hjemmesiden har både et åpent og et
lukket område, og man kan lett sortere intern og ekstern informa-
sjon. Med én kanal hindrer man også mulig dobbeltarbeid.  Via net-
tet er det også enklere å dele/ sende videre informasjon/ lenke
f.eks. i form av nyhetsbrev, og å legge ut informasjon på Facebook
og andre sosiale medier.
Med økt satsning på hjemmesiden blir det behov for en styrket
nettredaksjon med en nettredaktør med ansvar for alle digitale ka-
naler, herunder nyhetsbrev og sosiale medier. I en overgangsperi-
ode bør nettredaksjon bygges opp og nyhetsbrev fra hjemmesiden
prøves ut. Unionsstyret foreslår at beslutning om at hjemmesiden
skal bli eneste kommunikasjonskanal tas opp til behandling på re-
presentantskapsmøtet i 2017 etter en overgangsperiode på to år. 
Soroptima har hatt en svært viktig funksjon gjennom mange år
som bindeledd mellom unionen og medlemmene. Denne funk-
sjonen kan tas over av digitale medier. Det har i stor grad også
skjedd når man ser hvor mye informasjon som nå legges på hjem-
mesiden. Dessuten skjer publisering på nett raskere og til en langt
rimeligere penge. For 2013-2014 ble det brukt ca kr. 70.000 på drift,
utvikling og opplæring i hjemmesiden, mens seks utgivelser av So-
roptima for inneværende år vil ha en kostnad på ca. kr. 250.000. 
Klubber som har hatt redaksjonen har pekt på den positive erfa-
ringen og samholdet det gir. Unionsstyret antar at dette samholdet
også kan oppleves i en nettredaksjon. 
Blant de 30 klubbene som svarte på evalueringen er det delte me-
ninger om Soroptima fortsatt bør gis ut på papir, eller om dette
bladet kan gå over i digital form slik at all informasjonsflyt i orga-
nisasjonen skjer digitalt. Etter unionsstyrets syn er det primært et
spørsmål om når dette bør gjennomføres. 
En overgangsperiode på to år antas å være tilstrekkelig. Antall ut-
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givelser av Soroptima reduseres i denne perioden. Utgivelsene bør
være temanumre og ha fokus på prosjektarbeid slik mange klubber
ønsker. Å få til gode temanumre krever mer arbeid, også derfor bør
det skje en reduksjon i antall. Sakspapirer til representantskaps-
møtet legges bare på hjemmesiden, og ikke i Soroptima. 
Unionsstyret vil ikke foreslå at redaktøren eller redaksjonssekre-
tæren for Soroptima mottar vederlag for sitt arbeid, slik det ble lagt
frem forslag om på R&L i 2014. Redaksjoner fra de senere årene har
gitt uttrykk for at det ikke er behov for å sette ut oppgaven som
redaksjonssekretær til andre. Unionsstyret viser videre til at det bry-
ter med et helt gjennomgående prinsipp om at alt arbeid i Norge-
sunionen er frivillig og ubetalt. Det kan virke demotiverende for
andre hardtarbeidende tillitskvinner. Vederlag vil også bli en større
kostnad som må finansieres. Det er begrensede midler i unionen
som heller bør brukes på nettopplæring og videreutvikling av
hjemmesiden, og for øvrig har annonseinntektene vært klart syn-
kende de senere år. 

Forslag til vedtak:
1. Nåværende ordlyd i Unionens vedtekter, Art X, pkt 6, bokstav h:

«Minst en nettansvarlig med ansvar for unionens nettside. For
nettansvarlige gjelder egne retningslinjer»” erstattes med ”Tre
medarbeidere til en nettredaksjon, hvorav en fungerer som redak-
tør. For nettredaksjonen gjelder egne retningslinjer»

2. Nåværende navn «Retningslinjer for unionens nettansvarlige»
endres til «Retningslinjer for nettredaksjonen» 

3. Statutter for Norsk Soroptima, nytt pkt 6: «Norsk Soroptima ut-
kommer med 4 nummer årlig hvis ikke representantskapet be-
stemmer noe annet. Det utgis blad i følgende måneder:
«september, desember, mars og mai»

4. Kommunikasjonsplan 2015-2019 vedtas. 

Sak 10c/15
Forslag til endringer i vedtekter for norske soroptimisters 
utdanningsfond for kvinner i u-land
Fremmet av: Styret i Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i U-land / SI Arendal Grimstad/ Unionsstyret

bakgrunn:
Til representantskapsmøtet i Arendal 2014 hadde SI Arendal-Grim-
stad fremmet forslag om endringer i Utdanningsfondets vedtek-
ter §1 og § 2. Forslaget ble trukket fordi det umiddelbart før møtet
ble oppdaget uklarheter knyttet til flere øvrige bestemmelser i ved-
tektene. Det ble derfor vurdert som hensiktsmessig med en sam-
let behandling.
En gjennomgang har vist at fondets vedtekter opp gjennom årene
har blitt foreslått endret på flere punkter. Slike endringer har vært
behandlet på en rekke representantskapsmøter og voteringer fore-
tatt. Etter gjennomgang av sakspapirene for disse behandlingene,
kan det fastslås at det er vesentlige mangler ved håndteringen for
samtlige endringer.
Den viktigste er at utdanningsfondet er en egen stiftelse, med eget
styre og underlagt Stiftelseslovens reguleringer. Stiftelsesloven be-
stemmer at endringer i stiftelsens vedtekter kun kan besluttes av
Stiftelsestilsynet. Vårt representantskapsmøte kan kun beslutte at
det skal fremmes forslag eller søknad om endringer. 
Hos Stiftelsestilsynet er det ikke registret endringer siden 1989. Det
betyr at det er vedtektene slik de lød per 1989 som er de gjeldende,
og samtlige endringer vedtatt på representantskapsmøter siden
det er per dags dato ikke gyldige.
Stiftelsesloven har videre som utgangspunkt strenge vilkår for når
en stiftelses vedtekter kan endres. En av følgende situasjoner må
foreligge: 
- Bestemmelsen ikke lar seg etterleve 
- Bestemmelsen er åpenbart unyttig 
- Bestemmelsen er i strid med oppretterens hensikter
- Bestemmelsen er åpenbart uheldig/ufornuftig

Dette betyr at vi ikke kan endre fondets vedtekter alene fordi vi
finner en annen regulering mer ønskelig/hensiktsmessig. 
For endringer i stiftelsens formål eller en annen bestemmelse av
sentral betydning ved opprettelsen av stiftelsen, skal endringen så

langt som mulig tilpasses det opprinnelige formålet eller den opp-
rinnelige hensikten med bestemmelsen. Dette innebærer at det i
realiteten ikke er adgang til å gjøre endringer som medfører at stif-
ternes intensjoner settes til side, men at vi ved endringer av fondets
vedtekter hele tiden må tilstrebe å finne ut hva som var stifternes
opprinnelige formål. En endring som er i strid med stifternes in-
tensjoner vil ikke bli godtatt av Stiftelsestilsynet. 
For flere av endringene som er vedtatt av representantskapet er
det ikke klart at disse reglene er iakttatt. 
I tillegg krever vedtektene selv 2/3 stemmeflertall for forslag om
vedtektsendring. For flere avstemninger fremgår det ikke av pro-
tokollene om det var 2/3 flertall eller kun simpelt flertall. For flere
endringer svikter også dette. 
Leder av lovkomiteen har foretatt en full gjennomgang av fondets
vedtekter, se vedlegg til sak 10c/15 under R&L saker på nett. Hun
har vurdert det slik at endringer som gjelder språklige tilpas-
singer/modernisering av språket og tilpassing av vedtektene til ny
Stiftelseslov bør kunne godtas av Stiftelsestilsynet uten ytterligere
representantskapsbehandling. For slike endringer vil utdannings-
fondets styre kun sende søknad om endring til Stiftelsestilsynet
med grunnlag i de dokumenter som foreligger.
Når det gjelder § 1, 2 og 6 er det tale om endringer av en slik ka-
rakter at representantskaps-behandling er nødvendig. Dette er
sentrale bestemmelser og endringer som det må påregnes streng
behandling av Stiftelsestilsynet.

Forslag til endringer:
1.§1 og §2 Stiftelsens navn og formål
Det offisielle navnet er fortsatt Norske soroptimisters utdannel-
sesfond for kvinner i U-land.  Endringen til "utdanningsfond» ble
foretatt i 2005 og til  ”kvinner i Sør”  i 2009. 
Følgende forslag fremmes av styret i Norske soroptimisters utdan-
ningsfond for kvinner i U-land og SI Arendal-Grimstad:  
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§1 og §2 Stiftelsens navn og formål
§1 Navn – nåværende ordlyd
Legatets navn er: Norske soroptimisters utdannelsesfond for
kvinner i U-land

§1 Navn – forslag til ny ordlyd
Legatets navn er: Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner

§2 Formål – nåværende ordlyd
Legatets formål er å yte økonomisk støtte til utdannelse for kvinner
i utviklingsland. Bidraget gis til kvinner som er bosatt i land med so-
roptimistklubber tilknyttet den Europeiske Føderasjon. Utdan-
ningen bør fortrinnsvis foregå i kvinnens hjemland.

§2 Formål- forslag til ny ordlyd
Legatets formål er å yte økonomisk støtte til utdanning for kvinner i
utviklingsland som omfattes av den til enhver tid gjeldende liste/over-
sikt utarbeidet av Det Norske Utenriksdepartementet. Bidraget gis til
kvinner som er bosatt i land med soroptimistklubber tilknyttet den Eu-
ropeiske Føderasjon. Utdanningen bør fortrinnsvis foregå i kvinnens
hjemland.

§7 Kunngjøring

§7 Kunngjøring – nåværende ordlyd
Melding om utdeling av legatmidler skjer i The Link, samtidig som
det sendes melding og søknadsskjema til alle klubber i utviklings-
land som er tilknyttet den Europeiske Føderasjon. Det informeres
om hvem som kan søke om legatmidler, hvor søknaden skal sen-
des, samt søknadsfrist. Soroptimistklubben på mottakerstedet an-
modes om å fremme forslag til kandidater, og i påtegning gi
utfyllende opplysninger, herunder planlagt anvendelse av tildelt
støtte.

§7 Kunngjøring – forslag til ny ordlyd
Melding om utdeling av legatmidler skjer i The Link, samtidig som det
sendes melding og søknadsskjema til alle klubber i utviklingsland som
beskrevet i § 2 og er tilknyttet den Europeiske Føderasjon. Det infor-
meres om hvem som kan søke om legatmidler, hvor søknaden skal
sendes, samt søknadsfrist. Soroptimistklubben på mottakerstedet an-
modes om å fremme forslag til kandidater, og i påtegning gi utfyllende
opplysninger, herunder planlagt anvendelse av tildelt støtte.

begrunnelse:
§ 1 – navneendring
Fondets styre og SI Arendal-Grimstad er av den oppfatning at stif-
ternes intensjoner har vært å yte støtte til kvinners utdanning i ut-
viklingsland. Slik verden har endret seg, mener styret at begrepet
u-land nå er utdatert, og at kvinner i Sør ikke er presist.

§ 2 – formål
Fondets styre og SI Arendal-Grimstad er av den oppfatning at
denne formuleringen ikke endrer realitetene, men gjør det lettere
og mer forståelig for alle som kommer i befatning med forvalt-
ningen av stiftelsen.

§ 7 – kunngjøring
Endringen gjøres for å tilpasse ordlyden i § 7 til endringene i § 1
og § 2. 

unionsstyrets vurdering: 
Unionsstyret støtter forslagene til endringer i §1, §2 og §7. 

2. §6 Utdeling av legatmidler 
Følgende forslag fremmes av styret i Norske soroptimisters utdan-
ningsfond for kvinner i U-land og Unionsstyret:

§6 Utdeling av legatmidler – gjeldende ordlyd
Legatets avkastning utdeles hvert år til søkere som velges av styret
i overensstemmelse med legatets bestemmelser. Utdelingen kan
foretas i en eller flere porsjoner. Hvis det et år ikke melder seg sø-
kere som legatstyret finner oppfyller betingelsene for støtte, kan
beløpet overføres for utdeling et annet år, eller etter styrets skjønn
tilføyes grunnkapitalen.

§6 Utdeling av legatmidler – endret ordlyd i 2012 – ikke formelt
gyldig
Legatets årlige avkastning og årets innkomne midler med fradrag
for årets driftsutgifter, kan utdeles. Alle utdelingene skal skje i sam-
svar med legatets bestemmelser for øvrig. Fondskapitalen kan som
følge av utdelingene, ikke reduseres til mindre enn 1 mill. kr. Sti-
pendiene overføres til de lokale soroptimistklubbene. Klubbene
informeres om sitt ansvar for kontroll og tilbakemelding. 

§6 Utdeling av legatmidler – forslag til ny ordlyd
Legatets avkastning og en andel av årets innkomne midler med fra-
drag for årets driftsutgifter kan utdeles hvert år til søkere som velges av
styret i overensstemmelse med legatets bestemmelser. Utdelingen kan
foretas i en eller flere porsjoner. Hvis det et år ikke melder seg søkere
som legatstyret finner oppfyller betingelsene for støtte, kan beløpet
overføres for utdeling et annet år, eller etter styrets skjønn tilføyes
grunnkapitalen. Stipendiene overføres til de lokale soroptimistklub-
bene. Klubbene informeres om sitt ansvar for kontroll og tilbakemel-
ding.

begrunnelse
Behovet for hjelp til utdanning for kvinner er stort og økende. Det
lave rentenivået medfører at avkastningen er begrenset og util-
strekkelig i forhold til antallet søkere. Samtidig tilkommer det fon-
det årlig ikke ubetydelige midler. Fondet er i dag på over 2
millioner kroner og øker stadig. 
Denne begrunnelsen ligger også bak de endringer Representant-
skapet tidligere har vedtatt, men som altså ikke er gyldige. Den sist
endrede, ikke gyldige ordlyden fra 2012 har fjernet seg mye fra den
opprinnelige ordlyden, og anses av den grunn ikke hensiktsmessig.
Begrensningen om at fondet aldri kan reduseres til under 1 million
er også unødvendig da fondet ikke vil reduseres så lenge det kun
er avkastning og innkomne midler minus driftskostnader som kan
deles ut. 
Forslaget til ny ordlyd for §6 ligger nært opptil den opprinnelige
ordlyden, men gir adgang til å dele ut av innkomne midler uten at
dette er en plikt. Regnskapene fra de senere år viser at avkast-
ningen utgjør en mindre andel av samlete inntekter og av de be-
løpene som har blitt utdelt (iht. til vedtatt men ikke gyldig endring
av §6). Hensikten med fondet var å hjelpe kvinner til utdanning.
Ved å ta også av de innkomne midler kan flere hjelpes.
Siste setning gjelder regler som har vært praktisert i mange år også
forut for endringen i 2012. Dette antas å være i samsvar med stif-
ternes intensjon, og vedtektsfestingen gjøres kun for formalisering. 

Forslag til vedtak:
Følgende ny ordlyd vedtas i § 1, §2, §6 og §7 av utdanningsfondets
vedtekter:
1. §1: Legatets navn er Norske soroptimisters utdanningsfond for

kvinner
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2. §2: Legatets formål er å yte økonomisk støtte til utdanning for
kvinner i utviklingsland som omfattes av den til enhver tid gjel-
dende liste/oversikt utarbeidet av Det Norske Utenriksdepar-
tementet. Bidraget gis til kvinner som er bosatt i land med
soroptimistklubber tilknyttet den Europeiske Føderasjon. Ut-
danningen bør fortrinnsvis foregå i kvinners hjemland.

3. §6: Legatets avkastning og en andel av årets innkomne midler
med fradrag for årets driftsutgifter kan utdeles hvert år til sø-
kere som velges av styret i overensstemmelse med legatets be-
stemmelser. Utdelingen kan foretas i en eller flere porsjoner. 
Hvis det et år ikke melder seg søkere som legatstyret finner
oppfyller betingelsene for støtte, kan beløpet overføres for ut-
deling et annet år, eller etter styrets skjønn tilføyes grunnkapi-
talen. Stipendiene overføres til de lokale soroptimistklubbene.

Klubbene informeres om sitt ansvar for kontroll og tilbake-
melding.

4. §7: Kunngjøring 
Melding om utdeling av legatmidler skjer i The Link, samtidig
som det sendes melding og søknadsskjema til alle klubber i ut-
viklingsland som beskrevet i § 2 og er tilknyttet den Europeiske
Føderasjon. Det informeres om hvem som kan søke om legat-
midler, hvor søknaden skal sendes, samt søknadsfrist. Soropti-
mistklubben på mottakerstedet anmodes om å fremme forslag
til kandidater, og i påtegning gi utfyllende opplysninger, her-
under planlagt anvendelse av tildelt støtte.

Sak: 10d/15 
Sak: Forslag om endringer i Reisereglementet, i Retningslinjer for
ekstensjonsarbeidet, og Retningslinjer for distriktskontaktene
Fremmet av: Ekstensjonskomiteen 

1. endringer i Reisereglementet
Reisereglementets punkt 5 første og andre setning lyder: 
”Unionens representantskapsmøter
Medlemmer i følgende tillitsverv får dekket sine utgifter av Unionen:
Unionens styre, guvernørene, tillitskvinner på SI og SIE plan, landsse-
kretæren, leder i lovkomiteen (eller suppleant), leder i ekstensjonsko-
miteen (eller suppleant), […]”

Forslag til ny ordlyd punkt 5:
«Unionens representantskapsmøter
Medlemmer i følgende tillitsverv får dekket sine utgifter av Unionen:
Unionens styre, guvernørene, tillitskvinner på SI og SIE plan, landsse-
kretæren, leder i lovkomiteen (eller suppleant), ekstensjonskomiteen,
[…]”

Begrunnelse: 
Det fremgår av ”Retningslinjer for ekstensjonsarbeid” punkt 4 under
overskriften ”Veiledning”  siste setning at ekstensjonskomiteen skal
møte med distriktskontaktene i forkant av Representantskapsmø-
tet. Dermed samsvarer ikke reisereglementet med ekstensjonsko-
miteens oppgaver. Dessuten er rekruttering/ekstensjon et
hovedsatsingsområde for SI Norge og vil også i de neste årene ha
stor betydning med tanke på utfordringene SI Norge står ovenfor
vedr. rekruttering.

Unionsstyrets vurdering: 
Det synes ikke være noe til hinder i lovverket for endringen. Det er
snarere en rydding slik at det er samsvar mellom oppgavene som
påligger de ulike tillitskvinner og reglene om dekning av reise-
kostnader. 
Ekstensjonskomiteens andre medlemmer enn leder vil uansett
kunne få dekket sin reise etter reisereglementets punkt 5 tredje
setning, som gir andre SI-medlemmer som unionsstyret har gitt
oppgaver i forbindelse med representantskapsmøtet rett til dek-
ning. Men bruk av denne bestemmelsen forutsetter at oppdraget

blir gitt av unionsstyret hver gang. Det medfører merarbeid og
usikkerhet for ekstensjonskomiteen at det hvert år må avklares om
det gis reisedekning. 

2. endringer i Retningslinjer for ekstensjonsarbeidet, om Vei-
ledning punkt 4, første punkt
Nåværende ordlyd punkt 4 under Veiledning:
”Ekstensjonskomiteen innkaller distriktskontaktene til møte annet
hvert år, ved starten av soroptimiståret. ”

Forslag til ny ordlyd: 
”Ekstensjonskomiteen innkaller distriktskontaktene til møte hvert år.
Møte holdes den tredje helgen etter soroptimitstårets start. Eks-
tensjonskomiteen skal ha dato og sted for møtet klart senest innen
det forliggende representantskapsmøte. 

begrunnelse: 
Rekruttering/ekstensjon er et hovedsatsingsområde for SI Norge
og vil med tanke på utfordringene SI Norge står ovenfor i de neste
årene ha stor betydning. Det er for øvrig avholdt distriktskontakt-
møter hvert år de siste årene. Disse møtene har blitt opplevd som
viktige og nyttige, spesielt for de nyvalgte distriktskontaktene. 

Nåværende ekstensjonskomité kom overens med DK-ene på siste
høstmøte at det bør være forutsigbarhet vedrørende dato, og at
den burde ligge ved starten av soroptimiståret. November er for
seint for at DK får brukt informasjonen eventuelt på distriktsmøte,
men i alle fall på møtene/i samtaler med klubbenes presiden-
ter/ekstensjonsansvarlige om høsten. Å ha en fast dato er også vik-
tig når en ny ekstensjonskomité overtar og/eller nye distrikts-
kontakter begynner.

unionsstyrets vurdering:
Det synes ikke å være noe i lovverket som er til hinder for en-
dringen. Det er hensiktsmessig at regelverket gjenspeiler behovet
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som foreligger, som neppe er kortvarig og at reglene også sam-
svarer med den faktiske praksis. 

3. Endringer i Retningslinjer for distriktskontaktene 
3. 1 Endringer i Retningslinjer for distriktskontaktene, punkt B:
Nåværende ordlyd punkt B lyder: 
”DK skal hjelpe til med å danne nye klubber innen sitt distrikt:
1. Se etter muligheter for opprettelse av nye klubber innenfor sitt dis-

trikt.
2. Delta aktivt i arbeidet med opprettelse av nye klubber og ha an-

svar for å følge opp arbeidet i disse klubbene i samarbeid med fad-
derklubben.

3. Holde regelmessig kontakt med Unionens ekstensjonskomite via
ekstensjonsleder.

4. Delta på samlinger sammen med andre distriktskontakter. Leder
av ekstensjonskomiteen innkaller til disse.”

Forslag til ny ordlyd punkt B3:  
”I forbindelse med dannelsen av ny klubb i distriktet skal distriktskon-
takten holde regelmessig kontakt med Unionens ekstensjonskomite.”
Punkt 4 foreslåes flyttet ut av punkt B til et nytt punkt C, og øvrige
punkter forskyves tilsvarende. 

Nytt punkt C gis følgende ordlyd:  
«DK skal delta på samlinger med andre distriktskontakter. 
1. Delta på ekstensjonskomiteens samlinger for distriktskontaktene
(Distriktskontaktsmøter).
2. Møtene holdes henholdsvis tredje helg etter soroptimistårets start
og i umiddelbar forkant av Representantskapsmøte.»

Nåværende punkt E 3: «DK avholder møte i forkant av Represen-
tantskapsmøtet”, slettes.

3.2 Retningslinjer for distriktskontaktene punkt C endres til nytt
punkt D
Ingen endring i ordlyd.

3.3 Retningslinjer for distriktskontaktene punkt D1 endres til
punkt E  

Nåværende ordlyd:
«DK skal rapportere om sitt arbeid:
1. Skrive rapport hvert år om arbeidet som er gjort og sende denne
innen 15.november til ekstensjonskomiteen v/ leder med kopi til Uni-
onspresidenten.»

Forslag til ny ordlyd:
1. Innen hvert soroptimistårs avslutning skrive rapport om arbeidet
som er gjort.
2. Rapporten sendes til den til enhver tid gjeldende e- postadresse for
ekstensjonskomiteen. Ekstensjonskomiteen sender rapportene sam-
let til unionspresidenten innen 15. november   

Begrunnelse:
Ekstensjonskomiteen  ‐  og  muligens  nye  DK  ‐  bør  få  god  over-
sikt over arbeidet i distriktene før begynnelsen av det nye soropti-
miståret. Ekstensjonskomiteen trenger opplysningene bl.a. for å
forberede DK-møtet om høsten som har fått fast dato 3. helg i so-
roptimiståret. 
I tillegg er det bra for DK som avslutter at hun får ferdig rapporten
ved avslutning av vervet. Rapporten kan også brukes ved et ”hand-
over-meeting” med den påtroppende distriktskontakten.

Unionsstyrets vurdering: 
Det synes ikke å være noe i lovverket som er til hinder for en-
dringene. De foreslåtte endringene presiserer allerede gjeldende
innhold i retningslinjene og bringer disse i overensstemmelse med
de endringer som ellers er foreslått for ekstensjonskomiteen.
Det synes hensiktsmessig at det gjøres opp status i forbindelse
med avslutningen av soroptimiståret og eventuell avslutning av
verv. 

Forslag til vedtak:
De foreslåtte endringene i Reisereglementet, i Retningslinjer for
ekstensjonsarbeidet, og i Retningslinjer for distriktskontaktene
vedtas. 
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Sak 10e/15
Sak: Forslag til endringer i Retningslinjer for klubbenes 
programansvarlige
Fremmet av: SI Rygge

bakgrunn:
I retningslinjene for programansvarlig og ass. programansvarlig
foreslås det at siste setning punkt 2: Innledning utgår, da dagens
tekst kan misforstås: 
«PA informerer Norgesunionens PA og assisterende PA om forde-
lingen av arbeidsområdene innen en måned etter oppstart av
funksjonsperioden»

unionsstyrets vurdering:
I retningslinjene for programansvarlig og ass. programansvarlig
står det: "Klubbenes programansvarlig (PA) og assisterende pro-
gramansvarlig (assisterende PA) velges av årsmøtet for en periode
på to år med mulighet for gjenvalg for ytterligere to år, jfr. Klubb-
lover og vedtekter Artikkel XI nr. 1 og nr. 2."
Videre står det beskrevet hva tillitsvervene skal ha ansvaret for, noe
disse to skal fordele mellom seg. Dette skal rapporteres inn til uni-
onsstyret. 

Lovkomiteen har vurdert om siste setning formelt kan strykes:
«Retningslinjene for programansvarlige er vedtatt av Represen-
tantskapsmøtet. I henhold til lovene skal innholdet i vervet vedtas
i vedtekts form, dette forutsettes i Unionslover og vedtekter (Lover
vedtatt på̊ guvernørmøtet mars 1979 med endringer, senest i Wars-
zawa juli 2008 med ikrafttreden 1.oktober 2008. Vedtekter vedtatt
på Unionens representantskapsmøte 1982 med endringer; senest
i 2011).

Artikkel II: Vedtekter og landets lovverk 
Unionen fastsetter vedtekter for gjennomføring av lovene. Det er
en forutsetning at vedtektene ikke strider mot Unionens lover, eller
mot lovene for Soroptimist International of Europe eller for Sorop-
timist International."
I lovene står det at klubbene skal ha tillitskvinner til disse vervene,
men at "Funksjonstid og aktivitetsområder for nevnte programan-
svarlig og assisterende programansvarlig, kontaktmedlemmer,
komiteer og andre tillitskvinner skal fremgå av vedtektene." Lov-
komiteens konklusjon er at SI Rygges forslag kan vedtas dersom
Representantskapsmøtet stemmer for det.
Unionsstyrets vurdering er at så lenge det er god kontakt med uni-
onens AP og APA om klubbens prosjektaktiviteter, er det mindre
relevant for unionsstyret å ha oversikt over arbeidsfordelingen i
den enkelte klubb. Det er også klart at dette kravet har vært under-
rapportert over lang tid uten at det har vært fulgt opp.  

Forslag til vedtak: 
Forslaget til endring i retningslinjer for klubbenes programansvar-
lige vedtas.

Sak 10f/15
Sak: Forslag til endring i unionsloven angående aldersgrenser
Fremmet av: SI Drammen

Drammen Soroptimistklubb foreslår at aldersgrense ved valg av
tillitskvinner som skal representere klubben fjernes helt.

begrunnelse: 
Det er i dag aldersgrense på 75 år for å representere utad og på
Unionsplan for soroptimister. Det er i dag mange oppegående og
velfungerende kvinner over 75 år som kan og vil ha et verv som
president i egen klubb og å representere klubben på Unionsplan.
Vi mener det bør være klubbens ansvar å velge representanter til
slike verv."

unionsstyrets vurdering:
En endring som foreslått krever endring av unionslovene, og dette
krever godkjennelse fra Føderasjonen v/Guvernørmøtet. Saker om
lovendringer behandles iht. dagens regler hvert 6. år. Guvernør-
møtet i 2014 behandlet forslag om opphevelse av aldersgrenser.
Disse ble nedstemt. Det er derfor lite trolig at et nytt forslag vil ha
gjennomslag i Føderasjonen nå.
Etter dagens regler vil et forslag om endring av unionslovene uan-
sett ikke bli behandlet før på guvernørmøtet i 2020. 

Forslag til vedtak:
Unionsstyret anbefaler at forslaget ikke vedtas.
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Sak 11 og 12/15
Si/ norgesunionens regnskap for 1.10.13-30.9.14 og budsjett for
1.10.2015-30.9.2016
Av Unionsstyret v/ Gro Johnsen, unionskasserer

Note 1: Forutsatt 1840 medlemmer
Note 2: Anslått EURO kurs på 9,3
Note 3: Avsettes fra kapitalkonto

budsjett Regnskap budsjett budsjett noter
2013/14 2013/14 2014/15 2015/16

innteKteR
Medlemskontingenter 1.248.000 1.217.450,00 1.395.000 1.380.000 Note 1
Salg av varer 20.000 15.979,99 15.000 15.000
Sum inntekter 1.268.000 1.233.429,99 1.410.000 1.395.000

dRiFtSKoStnAdeR
Kjøp av salgsvarer 10.000 14.552,81 10.000 12.500
Kontingenter SIE 555.000 596.873,28 653.000 668.000 Note 2
Andre kontingenter 2.500 2.625,00 2.500 3.000
The Link 7.000 6.806,55 7.800 7.800 Note 2
Mentorprogram 75.000 48.735,26 60.000 60.000 Note 3
Unionens nettsider 70.000 70.067,42 63.000 65.000
Forsikring Lenke/presidentkjede 1.500 1.400,00 1.500 1.500
Moldova prosjekt 50.000 0,00 50.000 50.000 Note 3
Kostnad Ekstensjon/retensjon 65.000 22.969,92 65.000 60.000
Kostnad Distriktskontaktsmøte 35.000 26.039,00 35.000 35.000
Kost. Distriktsmøter 24 000 3.307,00 25.000 25.000
Kostnad Representantskapsmøte 235.000 216.254,45 260.000 255.000
Kostnad Komite- og styremøter 23.000 4.859,50 23.000 23.000
Kostnad UU-møter 100.000 70.097,68 110.000 100.000
Kostnad Guvernørmøter 30.000 20.531,69 30.000 30.000
Kostnad Andre møter 70.000 31.968,43 70.000 70.000
Regnskapshonorar 10.000 10.000,00 14.600 14.600
Revisjonshonorar 10.000 11.093,75 14.600 14.600
Kontorhold/trykksaker/info.materiell/porto 30.000 21.152,53 35.000 30.000
Gaver, representasjon 20.000 18.256,00 20.000 20.000
Studiestipend 0 0,00 10.000 0
Katastrofehjelp 10.000 0,00 0 0
Bank- og kortgebyrer 1.628,00 0 0
Diverse 0,00 0 0
Sum driftskostnader 1.433.000 1.199.218,27 1.560.000 1.545.000

RenteinnteKteR
Renteinntekter 40.000 57.409,62 40.000 40.000
Sum renteinntekter 40.000 57.409,62 40.000 40.000

Årsresultat før ekstraordinære poster -125.000 91.621,34 -110.000 -110.000 Note 3
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Sak 15/15
Kandidater til verv 2015 – 2017
Av Valgkomiteen 2013 – 2015, Edle Utaaker (leder), Sigrid Ag og Torild Marie Nilsen

titteL nAVn KLubb YRKe

Unionspresident Kirsti Guttormsen Oslo II Statsadvokat
1973

Unionssekretær Unn Viken Oslo II Sykepleier
1961

Unionskasserer Wenche Wickstrand Oslo II Pensjonist, tidligere rektor
1941

1.visepresident Bente Lene Christensen Fredrikstad Tannlege
1955

2.visepresident Janine Schaller-Bøyum Bærum Journalist
1973

3.visepresident Jenni Maria Nossum Oslo II Student, vitenskapelig assistent, rådgiver
1986

Suppleant unionsstyret Kari Henriette Simensen Oslo II Sykepleier, homeopat, fotsoneterapeut, 
Breilid 1961 massør, øreakupunktur

Guvernør Gerd Halmø Stavanger Konsulent
1945

Guvernørsuppleant Dora Poni Loro Bergen Sosionom/Koordinator
1976

Programansvarlig Oddveig Stevning Kongsberg Veterinær
1955

Assisterende Gro Skaaret Trysil Konsulent
programansvarlig 1959

Nettansvarlig Lianne Olsen Sandnes Communication Leader
1962

Nettansvarlig Randi Mordal Hessen Ålesund Byggesaksbehandler/ Tilsynsleder
1952

Leder ekstensjonskomiteen Siri Nygård-Torkehagen Bergen Eier/Daglig leder
1980

Medlem ekstensjonskomite Åse Engebretsen Kristiansand Øst Administrasjonsleder
1957

Medlem ekstensjonskomite Trude Hauge Kristiansand Øst Kunsthåndverker og helsefagarbeider
1957

Leder lovkomiteen Anne Råheim Bergen Seniorkonsulent
1948

Medlem lovkomiteen Linda Kråkenes Vadsø Seksjonssjef – pt fungerende 
1962 avdelingsdirektør

Medlem lovkomiteen Kristin Lyng Oslo II Jurist/Chief Legal Officer
1975

Valgkomiteens 3. medlem Torild Marie Nilsen Fredrikstad Organisasjonspedagog + Eget firma
1961
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titteL nAVn KLubb YRKe

Utdanningsfondet v/Tøns-
bergklubben og leder - 
gjenvalg Kristin Ruder1954 Tønsberg Fysioterapeut og feldenkreizpedagog

Distriktskontakt Nord 1 - Inger Opland1946 Sandnessjøen Sykepleier, selvstendig næringsdrivende
gjenvalgt

Distriktskontakt Nord 2 Frid Løkken1942 Svolvær Pensjonist, tidligere IT-konsulent

Distriktskontakt Sør-Vest Gunvor Bakke1944 Sandnes Adjunkt

Distriktskontakt Øst 1 Kari Fischaa Nilsson1945 Borge Pensjonist

Manglende kandidater til:
Distriktskontakt Øst 4
Distriktskontakt Nord 3
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unionSnYtt

Mentorprogrammet ble arrangert som pilotprosjekt 2012-
2014, og er et arbeidslivsrettet program rettet mot kvinner
fra utlandet med høyere utdannelse og gode norskkunn-
skaper.  Les mer på medlemsområdet på unionens nettside
under prosjekter.  Her ligger en del tips som kan være nyt-
tige ved planleggingen.  Unionen har en egen gruppe som
rådgir klubbene, p.t. ledet av undertegnede.  Unionen har
også satt av midler som klubbene kan søke om til slikt pro-
gram.
Status er nå at enkelte klubber er i oppstartsfasen med et
slikt mentorprogram, mens noen andre klubber er i en plan-
leggingsfase eller i en sonderingsfase, enten alene eller i
samarbeid med naboklubb(er).  

For de klubber som tenker oppstart et stykke frem, kan opp-
lyses at unionsstyret vil fremme forslag overfor represen-
tantskapsmøtet i 2015 om at det settes av midler til
mentorprogram også neste soroptimistår. 
Ta gjerne kontakt om klubben har spørsmål.

NB!  Det blir et uformelt møte om mentorprogrammet i Sta-
vanger straks etter representantskapsmøtet lørdag 30. mai.
Her blir det mulighet for klubber som ønsker det,  å få mer
informasjon og svar på spørsmål om mentorprogrammet
både fra prosjektgruppen og fra klubber som er i gang med
programmet og/eller godt i gang med planleggingen.  Vel
møtt!  n

Mentorprogram i din region 
– ta utfordringen!
Vi minner om representantskapsvedtak i 2014 om videreføring av mentorprogram i klubbregi.     
AV KIRSTI GUTTORMSEN, 1. VISEPRESIDENT NORGESUNIONEN
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Invitasjonen ble sendt til lederne av klubbene i distrikt Vest;
Bergen, Bergen Syd, Os og Voss. Soroptimister som var blitt
medlemmer de siste årene ble oppfordret til å komme og ta
med seg gjester som kunne være aktuelle å rekruttere til
klubbene. 
Programmet ble lagt opp både for soroptimister som ikke
har vært med så lenge og som ønsket å forstå Soroptimist
International bedre, og for gjester som ikke kjenner organi-
sasjonen vår.

Inger Hølvold ønsket velkommen og sa litt om hvorfor vi ar-
rangerte møtet. Vi viste deretter billedkavalkaden som ble
laget til 75-årsjubileet og vist på Representantskaps- og
landsmøtet i 2014. Siren Hammer Østvold orienterte om So-
roptimist Internasjonal, både på internasjonalt og nasjonalt
nivå, samt forholdet til FN og prosjektarbeid. På oppfordring
fra deltagerne fortalte Edle Utaaker om Moldova og Norge-
sunionens prosjekter der. Dora Poni Loro snakket om tre av
Bergensklubbens prosjekter; Omsorgsbasen for kvinner,
Kvinner til kvinner (flere av gjestene var fra denne gruppen)
og ”Hope through education” i Sør Sudan.

På en runde rundt bordet fikk vi vite litt om de nye med-
lemmenes opplevelser av det å være soroptimist. De fleste
gjestene uttrykte også at de ønsket å bli medlemmer av en
soroptimistklubb. Navn og epostadresser ble notert på en
liste. Engasjementet var stort og tiden ble dessverre for
knapp til å gå i dybden på hvilke forventninger våre nye
medlemmer har til det å være soroptimist. Dette er et tema
vi ønsker å gå videre med i et møte i klubben. Møtet samlet

ett medlem fra Os, to medlemmer fra Bergen Syd og tolv
medlemmer fra Bergen, samt åtte gjester. Vi fikk støtte fra
Unionen til å servere frukt og drikke og Inger bød på hjem-
mebakte kaker.
Vi har fått tilbakemeldinger om at møtet var interessant og
nyttig og oppfordrer andre distrikter til å gjøre det samme.
Vi mener dette er et godt tiltak for å beholde og rekruttere
medlemmer.  n

Vi ønsker å beholde og rekruttere
nye medlemmer i distrikt Vest!
Distriktskontakt Inger Hølvold arrangerte i samarbeid med Edle Utaaker et informasjons- og rekrutte-
ringsmøte. Møtet ble holdt i Arbeidstilsynets lokaler på Gulatingplass 1 i Bergen, 4. februar fra kl. 19–21.
AV EDLE UTAAKER, BERGEN SOROPTIMISTKLUBB

KLubbnYtt

Informasjonsmøte Bergen - Francine M. Jensen og Edle Utaaker.
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KLubbnYtt

Else Karlsson er chartermedlem i Larvik og som interessert
og våken soroptimist er hun nå, i sitt 90. år på full fart inn i
sitt 46. år som soroptimist! Hun har hatt verv på unionsplan,
som medlem i ekstensjonskomiteen, mangeårig klubbkon-
takt for stiftelsen Gurvika (feriested for funksjonshemmede
i Nevlunghavn), alltid positiv til klubbens liv og virke. Uten
henne og pionerene for 46 år siden, hadde vi jo ikke hatt
noen Larvik soroptimistklubb som gjennom årene har be-
tydd mye for hvert enkelt medlem, men også for alle dem
klubben har vært i stand til å hjelpe gjennom sine mange
prosjekter.

Liv Høibø har vært medlem i klubben siden 1972, altså nes-
ten like lenge som Else, hele 43 år! Liv har gjennom mange
år vært ivrig selger av UNICEF-kort og det er ikke få kroner
som er kommet inn til det viktige arbeidet for barn og ut-
danning i FN-regi. I klubbsammenheng har hun vært en vik-
tig ressurs i å få sponsorer til våre mange aktiviteter, i
særdeleshet klubb-bladet (som feiret 20 år i fjor) og til kon-
serter og andre prosjekter. En enestående blid og interes-
sert soroptimist som lyser opp hvert eneste møte hun deltar
på. Dessverre er hun blitt mindre mobil det siste året, men
kommer på møtene dersom hun føler seg i stand til det. 

Begge våre æresmedlemmer har pliktig fremmøte som ret-
tesnor, og det er ikke mange møter gjennom alle disse årene
de ikke har vært med på. 

Jentene i Larvik soroptimistklubb er svært stolte og ikke
minst glad i, disse våre æresmedlemmer! Uten dem, ingen
”oss”.

Gratulerer igjen, Else og Liv!  n

julemøte i Larvik Soroptimistklubb
På julemøtet i desember 2014, der Larvik soroptimistklubb feiret sine 45 år, honorerte vi to av våre med-
lemmer med æresmedlemskap i klubben.    AV MARGARET STØLE KARLSEN, PR/MARKEDSANSVARLIG LARVIK SOROPTIMISTKLUBB

Æresmedlemmene Liv Høibø og Else Karlsson (til høyre).

Bildet av strålende Larvik-soroptimister på jule-/jubileumsmøtet desember 2014.
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Det tynnes ut i rekken av eldre
damer som har vært med i Lille-
hammer soroptimistklubb nesten
helt fra starten. Torsdag 12. fe-
bruar døde vårt eldste og trofaste
medlem Berit Aarsland, 90 år
gammel. Hun falt og brakk lårhal-
sen i januar. Da gikk det nedover
med helsa, og hun sovnet stille
inn for en uke siden. Berit ble
medlem i vår klubb i 1962,

samme året som hun flyttet til Lillehammer for å starte
som sjefsbibliotekar ved Fåberg og Lillehammer folke-
boksamlinger som Lillehammer bibliotek het den gang.
Berit hadde lang erfaring i bibliotekaryrket før hun kom
til Lillehammer. Etter endt utdannelse på Statens biblio-
tekskole, bodde hun på Rjukan i 4 år før hun flyttet til Fred-
rikstad som distriktsbibliotekar ved Fylkesbiblioteket.  På
50-tallet reiste Berit rundt med bokbussen i Halden-dis-
triktet og indre Østfold. 
I 1959 ble Berit ansatt som leder av Eidanger folkebibliot-
eksamlinger i Porsgrunn.  I Porsgrunn kom hun i kontakt

med Skien-Porsgrunn soroptimistklubb og ble medlem i
1960.  
Berit var den første fagutdannede bibliotekaren ved Lille-
hammer bibliotek. Da hun ble ansatt i 1962, gikk hun i
gang med å bedre åpningstidene.  Den gang var biblio-
teket stengt midt på dagen. Biblioteket fikk også god-
kjennelse for å ta imot bibliotekstudenter.
Politikk hadde alltid interessert Berit, og det tok ikke lang
tid før hun var inne i det politiske liv i Lillehammer.  Hun
satt i Lillehammer kommunestyre for Arbeiderpartiet i 16
år.   I formannskapet var hun i 8 år og var også varaordfø-
rer i noen måneder.  I to perioder var hun medlem av fyl-
kestinget og satt i mange råd og utvalg i
fylkeskommunen.  Hun var også statens representant i
Nansenskolens styre i 8 år.  
Berit har vært en ivrig deltaker på møtene i Lillehammer
Soroptimistklubb.  Hun har hatt mange verv i klubben og
var bl.a. president i 1985 – 87.  Vi vil minnes Berit som en
interessant, bestemt og belest dame og lyser fred over
hennes minne.  

Lillehammer Soroptimistklubb, Randi Høstmælingen

Vi minnes Berit Aarsland

Liv Tjensvoll døde 31. desember 2014 og hun ble 86 år
gammel. Den siste tiden var hun på Gullhella sykehjem i
Asker. Liv utdannet seg til skoletannlege og var i jobb i alle
år frem til pensjonsalderen. Hun hadde også en ledende
posisjon ved skoletannlegetjenesten i Asker. Hun var en
ivrig og stolt yrkeskvinne og var i jobb også med 2 barn i
familien noe som var mindre vanlig den gangen. Bestan-
dig opptatt av kvinners likestilling. Hun kom ganske tidlig
i kontakt med en soroptimistklubb og kun i en alder av 32
år ble hun medlem av Kongsvingerklubben og var der i
perioden 1960 til 1964. Liv var gift med en offiser og det
medførte at hele familien flyttet en rekke ganger. Derfor
har Liv vært medlem ikke bare i Kongsvingerklubben,
men også Tønsbergklubben fra 1964 til 1969, Bodøklub-
ben 1969 til 1973 og til sist Bærumsklubben hvor hun var
medlem helt frem til det siste. Vi vet at det å være med-
lem av en soroptimistklubb var viktig for Liv. Det var på
den måten hun kom med i det sivile liv på alle de nye ste-
dene hun og familien flyttet til. Gjennom klubbene fikk
hun kontakter, venner og fikk sitt eget kontaktnett som

betydde mye for henne ved siden av familien. For barna i
familiene betydde Livs medlemskap i de ulike soropti-
mistklubbene at de traff en rekke spennende yrkeskvinner
som barn. Hun var gudmor for Askerklubben sammen
med Åse Tønnesson da den ble stiftet i 1975. Hun var kon-
taktperson for vår vennskapsklubb Kopparvogur, Island i
mange år og Kaunas i Litauen. Var gjerne deltaker på
møter utenlands og turer til vennskapsklubber. Liv var
også president i Tønsbergklubben og sekretær både i
Bodø og Bærumsklubben.
I 2008 dro hun til Island sammen med datteren, og da ble
hun tatt godt imot og hedret for kontakten som var
mellom klubbene våre. Nordiske dager i Bergen var av de
siste store møtene hun var med på. Eldre klubbmedlem-
mer i Bærum minnes hennes 5 minutters innlegg med
glede hvor hun bl.a. viste sin interesse for litteratur og
poesi.  
Vi lyser fred over Livs minne.

På vegne av Bærum Soroptimistklubb, Margrethe Aspen

Vi minnes Liv Tjensvo
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Fra venstre Ellen Opshaug, president Eva Opshaug, Elisabeth
Roman og Marit Andreassen.

Nye medlemmer
Asker Anne Beth  Feldt
Bergen Syd Skjoldvor Lie Haukaas
Bergen Syd Grethe Helen Vange
Haugesund og omegn Liv Mette Strømme
Tønsberg Bjørg Dalene
Odal Ellen Solveig Melstrøm 
Larvik Ane Ringheim Eriksen
Drammen Mette Pedersen Stubberud
Stjørdal Lisbeth Gederaas 
Bergen  Syd Grethe Helen Vange
Svolvær Vibeke Birkeland Johansen 
Svolvær Hildegunn Solheim Hanssen 
Oslo Giske Edvardsen
Follo Anny Beth Hagen
Arendal- Grimstad Helén Løvdal Nilsen
Arendal Kine Aasheim
Oslo 2 Izabela  Agnieszka  Chlewicka
Oslo 2 Nadya  Alyeshkina
Narvik Ellen Opshaug
Narvik Marit Andreassen
Sortland Monica  Stafne 
Askim Maria  Horgen
Askim Hilde Hansen Gjørtz
Larvik Kristin  Dons Wallebek
Mo i Rana Lillian Blikø
Mo I Rana Berit  Hagh

nye medlemmer i narvik
Narvik Soroptimistklubb har lenge jobbet med å få
oss opp av "limit-listen». På vårt siste møte fikk vi tre
kjærkomne nye medlemmer.

Medlem i Follo skaffet inntekt
til Moldovaprosjekt
En stor takk til vårt medlem, Unni Marie Olsen, som i de-
sember holdt salgsutstilling med egne bilder på Senter Syd
Mortensrud og som på eget initiativ loddet ut ett av sine bil-
der til inntekt for Follo Soroptimistklubb sitt Moldovapro-
sjekt. Det resulterte i en nettoinntekt til prosjektet på 5.500
kroner. Fantastisk!

Follo Soroptimistklubb

Anne Brynildsrud, Moss Soroptimistklubb, døde 22.
desember 2014, 91 år gammel. Som lærer ble hun med
i Moss Soroptimistklubb i 1958. I klubben var hun pre-
sident fra 1967 til 1969. Selv om hun på grunn av syk-
dom de to siste årene ikke orket å komme på møtene,
ville hun ikke melde seg ut av klubben: Hun ønsket
fortsatt å lese Soroptima hver gang bladet kom ut.
Anne Brynildsrud utdannet seg til lærer og elsket sko-
len og barna. Hun delte med oss mange morsomme
historier fra skolen og barnas artige kommentarer.
Anne Brynildsrud var et svært engasjert menneske,
både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Foruten å være
rektor i barneskolen, var hun aktiv politiker i mange år.
Hun representerte Høyre i bystyret og formannskapet,
hun var leder i kulturstyret og var medlem i fredsorga-
nisasjonen «En Verden»s råd og FN-sambandet  i en år-
rekke. Hun var også aktivt med i styret for Norsk
Lærerlag i flere perioder og var sterkt opptatt av skole-
og utdannelsespolitikk. Hun var aldri redd for å si sin
mening og sto for det hun mente var viktig og riktig.
Moss Soroptimistklubb vil savne Anne Brynildsrud,
men vi er også takknemlige for den tiden vi fikk være
sammen med henne.

For Moss Soroptimistklubb, Elisabeth Vogt

Vi minnes 
Anne Brynildsrud



Annonsepriser

Helside   - kr. 2.800,- 1/4 side  - kr.    700,-
1/2 side  - kr. 1.400,- 1/8 side  - kr.    350,-

Viktige datoer

Frist for stoff til neste Soroptima
Den 5. måneden før utgivelse

29.–31. mai
R & L møte i Stavanger

9.–12. juli 
International Convention Istanbul 

OppslagstavlaStedet

Aktuelle webadresser  
Stoff til Soroptima sendes til
soroptima@soroptimistnorway.no

Soroptimist international 
www.soroptimistinternational.org

Rapportering av prosjekter
http://reports.soroptimistinternational.org/reports

europaføderasjonen
www.soroptimisteurope.org

Soroptimist project Matching
www.soroptimistprojects.org

FoKuS:
www.fokuskvinner.no

Fns kvinneorganisasjon: 
www.unwomen.org

Fn-sambandet:
www.fn.no

b-blad
Norsk Soroptima
v/Synnøve Fagerhaug
Syvermarka 56, 6012 ÅLESUND

Sekretærinformasjon  

Klubbene er nå selv ansvarlige for å
holde informasjonen om sine medlem-
mer oppdatert i vårt medlemsregister. 

Dette gjelder alle inn- og utmeldinger
og endringer i medlemsopplysninger. 

MEN - klubbene skal fortsatt sende inn
melding til landssekretæren etter års-
møtene om hvem som er valgt til de
ulike styreverv for påfølgende soropti-
mistår. 

Disse opplysningene skal klubben IKKE
legge inn. Frist for innsending er 1. mai. 

Elektronisk skjema ligger på
www.soroptimistnorway.no/skjema 

norske soroptimisters 
utdanningsfond

bankgiro
2050.29.08511

Før lengtet jeg alltid etter noe annet
Det var alltid ting jeg ville eie, steder 

jeg ville reise til, liv jeg ville leve

Nå gripes jeg stadig oftere av lengsel 
etter det livet jeg har levet, gjennomlyst 

av vemod for alt jeg har elsket og tapt

Jeg kan våkne om natten, alene, åpen 
full av savn fordi jeg lengter så usigelig 

etter stedet hvor jeg er, her

Forfatter: Stein Mehren

Utgitt: Fra samlingen «Anrop fra en mørk stjerne»,
Aschehoug 2006 

Nytt kontonr Moldovaprosjekt
2801.13.38765 (gammelt xxx.18.78155)

norske Soroptimisters 
vannprosjekter i 

Moldova
bankgiro 2801.21.62369


