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Protokoll fra representantskapsmøtet
Kvinner og helse – fokus på Afrika

UNIONSPRESIDENTEN

Kjære Soroptimister
Så er R&L helgen over, og fokus er flyttet til etterarbeid og oppfølging før ferieroen kan få senke seg.

internasjonal anerkjennelse, internt i SI og lokalt der
aktivitetene pågår.

Det meste klaffet. Selv det elendige sommerværet
her i vest ga oss et lite pusterom med streif av sol.
Stavangerklubben var flott vertskap, og unionsstyret fikk gjennomført både representantskapsmøtet og landsmøtet som planlagt. Måneder med
forberedelse og arbeid ble kronet med mange positive tilbakemeldinger. Menneskerettigheter, vår
internasjonale aktivitet og temaet menneskehandel
fenget. Og gjennom rundene med arbeid i grupper,
fikk vi dekket en del av behovet for informasjon og
erfaringsutveksling.

En flott nyhet fra årets Guvernørmøte i Lisboa var det
at Mapula Embroidery Project vant SIE Best Practice
Award 2015, i klassen Economic Empowerment. Gratulerer til SI Oslo!

I dagens nummer finner dere protokollen fra Representantskapsmøtet, uten vedlegg. Komplett utgave
ligger på hjemmesiden. Viktige beslutninger ble fattet. Det vil blant annet føre til at Soroptima fra neste
soroptimistår vil komme med 4 nummer i året. De er
tenkt å ha form som temanumre. Så dette er ikke
bare siste gang jeg skriver en hilsen til dere, men
kanskje det siste nummeret i denne formen.
I dette nummeret finner dere utrolig mye spennende
stoff. På landsmøtet ble vi oppdatert på Utdanningsfondets arbeid og hva som skjer i Moldova. Her
kan dere lese om en rekke flotte initiativ rundt i klubbene; prosjekter som dekker alle våre innsatsområder. Imponerende og nettopp slikt stoff som medlemmene våre sa de ønsket mer av da vi spurte i forbindelse med arbeidet med kommunikasjonsplanen. Det er også fint å registrere at prosjektene får

Unionspresident Gerd Halmø med de to Ungarske Soroptimistene.
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Det viser nok en gang hvor viktig det er at vi skriver
PFR, og at unionen nominerer våre gode kandidater.
Og så gratulerer vi Sigrid Ag med det flotte resultatet av valget til visepresident! Med henne, og med
Agnes Vogt på plass i lovarbeidet, har vi gode muligheter til å gjøre vår røst og våre synspunkter gjeldende i føderasjonens arbeid. Det blir spennende å
følge.
Snart skal jeg og resten av styret avslutte vår periode. Det har vært hektisk, men givende. Oslo II med
Kirsti i spissen tar over fra oktober. Det nye styret har
en gjennomsnittsalder som er 2-3 år lavere enn vårt
styre da vi startet. Men fortsatt er det en god blanding av unge og godt voksne. Det er nok ganske representativt for organisasjonens sammensetning, og
det er viktig at vi benytter alle våre ressurser, uansett
alder. Men for å ha en bærekraftig fremtid må fokus
fortsatt være på rekruttering og fornying. Og det vil
jeg fortsatt stå på for å få til.
Takk for oss og lykke til videre!
Med glad soroptimisthilsen fra unionsstyret,
Gerd

Lystenning.
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«Every Little Drop Counts» –
en oppdatering

Takk for meg!
Som noen kanskje har fått med seg,
har jeg byttet jobb og flyttet fra Ålesund og hjem til Østlandet. Redaksjonen og jeg var enige om at vi skulle
fortsette som før – i dagens samfunn
er det jo ikke vanskelig å ha tett kontakt til tross for store avstander. Imidlertid er den nye jobben såpass (tid)krevende at jeg ikke klarer å ha den
oversikten en redaktør bør ha. Jeg
føler derfor at jeg ikke kan gjøre en
god nok jobb og har besluttet å trekke
meg. På denne måten kan jeg melde
overgang til den lokale klubben og
derigjennom få et nettverk på mitt
nye bosted. Redaksjonen i Ålesund
fortsetter som før og vil etter hvert
velge en ny redaktør.
Tusen takk for utfordringen! Det har
vært veldig interessant, utfordrende
og utviklende. Vervet gjorde at jeg har
kunnet ta del i en del av organisasjonsarbeidet som jeg ikke kjente til
fra før. Ikke minst, jeg har truffet
mange av de kjekke og dyktige
kvinner vår organisasjon består av.
Jeg er imponert over hvilket engasjement dere alle har.
Tusen takk til redaksjonen i Ålesund.
Maken til gode medarbeidere - slike
kan man lete lenge etter! Jeg vil savne
dere alle og ønsker dere lykke til videre med å gi ut Norsk Soroptima. Jeg
har stor tro på dere.

Med ønske om snarlig gjensyn,
Sissel
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Norsk Soroptima kommer ut med 6 nummer årlig og er medlemsblad for Norges 2000
soroptimister. Som del av Soroptimist International, en NGO (non governmental organisation) 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.
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PROTOKOLLFRAREPRESENTANTSKAPSMØTET
Lørdag30.mai2015,kl.09:00tilkl.15:00,ClarionHotell,Stavanger


1 Åpningavrepresentantskapsmøtet
UnionspresidentGerdHalmøåpnetmøtetogønsket
hjerteligvelkommen.
PresidentLiseCappelen,SIStavangerønsket
velkommenpåvegneavklubben.
IsinhilsenunderstreketFylkesmannMagnhild
MeltveitKleppaviktighetenavfrivilligarbeidblant
kvinnerbådenasjonaltoginternasjonalt.Flott
kunstneriskinnslagvedduoen«Perlekammers».

GerdHalmøledetlysseremonien.Lysbleogsåtentfor
22soroptimistersomergåttbortsidenforrigeR&L,
ogdetbleholdtettminuttsstillhetfordisse:

AstridHødal
SIOsloII
RagnhildØstby
SIFollo
ÅseMarieEide
SINarvik
ÅseTønnesson
SIBærum
AnneGreteWennes
SILevanger
DorisLøkke
SILillehammer
IngerCathrineSpangen
SIOslo
AstridSydsether
SIÅlesund
SolveigHagemann
SIHamar
WencheBjarnedotterSørfonden SIBodø
AnneͲMetteFlyvholm
SIHalden
LailaKarinKismul
SIBergen
EldbjørgGrotterød
SISarpsborg
AnneBrynildsrud
SIMoss
AnneKarinGreenHansen
SIHolmestrand
KarinMotzfeldtDrange
SIOs
LivTjensvoll
SIBærum
BeritAarsland
SILillehammer
ElseNordby
SIDrammen
AstriKristiansen
SIFredrikstad
AnnyBirgitteAak
SIBergen
JensineSkånevik
SINarvik

2 Navneopprop
Navneoppropvedlandssekretærsuppleant,Gerd
RøsvikHansen.
Forfallfrarepresentant59ReidunClausen,SINarvik.
Femklubberstiltemedbareenrepresentant:SI
Hamar,SISortland,SIRomerike–Lillestrøm,SIJæren,
SIBergenͲsyd.
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Antallfremmøtterepresentanter:123

3 Valg
Følgendeblevalgtvedakklamasjon:
a. Møteleder:BrittNordgreen,SIBergen
b. Stemmetellere:CathrineIlsaas,ConnyCharman,
KirstenHeleneHansen,AnneBoletteTjensvoll,
alleSIStavanger
c. Representantertilåunderskriveprotokollen:
AnneliseRiis,SIHarstadogArnfridStakkestad,SI
Jæren
d. Redaksjonskomitéforresolusjon:RandiCarlstedt,
SITønsbergogKarinGuttormsen,SIArendalͲ
Grimstad

4 Godkjenningavinnkallingogdagsorden
Innkallingogdagsordenblegodkjentuten
kommentarer.
Entilleggssak:Sak15b/15Valgavrepresentantertilå
representereNorgesunionenpåSIEConvention2015.
Etendringsforslagtilsak10c/15varlagtutpå
plassene.

5 Resolusjonsforslag
KarinGuttormsen,SIArendalGrimstadpresenterte
resolusjonsforslaget«Bekjempelseav
menneskehandel».

6 SINorgesunionensogklubbenesårsrapporter
UnionspresidentGerdHalmøogunionssekretær
LisbethDybvik,kommentertekorthhv.
SINorgesunionenogklubbenesårsrapporter.
Kommentartilsak6:landssekretærsuppleantmanglet
ilistenovertillitskvinner.

Vedtak:SINorgesunionensogklubbenes
årsrapporter01.10.2013Ͳ31.09.2014bleenstemmig
vedtatt.

7 Guvernørenesårsrapport01.10.2013Ͳ
31.09.2014
GuvernørenevarpåGuvernørmøteiLisboa.Sakenble
derforpresentertavGerdHalmø.
Hunorienterteogsåkortomsakersomertil
behandlingpåGuvernørmøtet.
Detvaringenkommentarertilpresentasjonen.
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Guvernørenesårsrapport01.10.13–30.09.14ble
tatttilorientering.

8 Ekstensjonskomiteensårsrapport01.10.13–
30.09.14
Detvaringenkommentarertilsaken.

Vedtak:Ekstensjonskomiteensårsrapport01.10.13–
30.09.14bleenstemmigvedtatt.

9 Orienteringssaker
a. Oppdateringavloverogvedtekter
GerdHalmøorientertekort.Norgesunionensloverog
vedtekterernåoppdatertetterbeslutningeri
Guvernørmøtet2014.Forslagtilvidereendringerbør
behandlessamletetteratSIEerferdigmeddet
pågåendelovarbeidet.
Detvaringenkommentarertilpresentasjonen.

Sakenbletatttilorientering.

b. StatusNorgesunionenshandlingsplan2014Ͳ2015
GerdHalmøhenvistetilstatusrapport.Hunfremhevet
aktiviteterforåfremmesynliggjøring.
Detvaringenkommentarertilsaken.

Sakenbletatttilorientering.

c. Mentorprogrammetsårsrapport2013Ͳ2014
Detvaringenkommentarertilsaken.

Sakenbletatttilorientering.

d. InnmeldingistudieforbundetFolkeuniversitetet
Detvaringenkommentarertilsaken.

Sakenbletatttilorientering.

10 Enkeltsakertilbehandling
a. Norgesunionensstrategiplan2015Ͳ19v/
Unionsstyret
1.visepresidentKirstiGuttormsenorienterteom
Norgesunionensstrategiplanfor2015Ͳ2019.

Følgendehaddeordet:EmmyGPGustavsenogEdle
Utaaker.SIDrammenfremmetfølgendeforslag:«Mål
1børværelikforklubbeneogunionen.Tekstenbør
være«tavarepåmedlemmene».


Votering:SIDrammensforslagfikk18stemmerogvar
dermedfalt.
Unionsstyretsforslagblevedtattenstemmig.

VedtakSak10a/15:Norgesunionensstrategiplan
2015Ͳ19vedtas.

b. Norgesunionenskommunikasjonsplan2015Ͳ
2019v/Unionsstyret
KirstiGuttormsen,1.visepresidentorienterteom
arbeidetbakutkastettilNorgesunionens
kommunikasjonsplanfor2015Ͳ2019.

Følgendehaddeordet:EvaOshaug,BenteIren
VikerstrandogUnniLiseth.
SIFredrikstadfremmetfølgendeforslagtilpkt.3,
StatutterforNorskSoroptima:«NorskSoroptima
utkommermed6nummerårlig.Detutgisbladi
følgendemåneder:oktober,desember,februar,mars,
aprilogjuni»ogtilpunkt4:«NorskSoroptimafølger
planperioden.»

Detbleforetattpunktvisvotering:
Unionsstyretsforslagtilpunkt1og2bleenstemmig
vedtatt.
SIFredrikstadsforslagtilpkt.3fikk30stemmerogvar
dermedfalt.
Unionsstyretsforslagtilpkt.3blevedtattmed102
mot12stemmer.
Unionsstyretsforsagtilpkt.4medSIFredrikstads
tilleggbleenstemmigvedtatt.

VedtakSak10b/15:Norgesunionens
kommunikasjonsplan2015Ͳ2019

1. Nåværende ordlyd i Unionens vedtekter, Art X,
pkt. 6, bokstav h: «Minst en nettansvarlig med
ansvarforunionensnettside.Fornettansvarlige
gjelderegneretningslinjer»”erstattesmed”Tre
medarbeidere til en nettredaksjon, hvorav en
fungerer som redaktør. For nettredaksjonen
gjelderegneretningslinjer»
2. Nåværende navn «Retningslinjer for unionens
nettansvarlige» endres til «Retningslinjer for
nettredaksjonen»
3. Statutter for Norsk Soroptima, nytt pkt. 6:
«Norsk Soroptima utkommer med 4 nummer
årlig hvis ikke representantskapet bestemmer
noe annet. Det utgis blad i følgende måneder:
september,desember,marsogmai»
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4. Kommunikasjonsplan 2015Ͳ2019 vedtas med
følgende endring: Norsk Soroptima følger
planperioden

Sak10c/15Forslagtilendringerivedtekterfor
Norskesoroptimistersutdanningsfondforkvinneri
UͲlandetv/styretiUtdanningsfondet,SIArendalͲ
GrimstadogUnionsstyret

GerdHalmøorienterteombakgrunnenforsaken.Det
eravdekketmangelfullbehandlingpåfleretidligere
Representantskapsmøter(stemmetelling)samtat
vedtakeneikkeerblittoversendtStiftelsestilsynetfor
formellgodkjenning.Forslagtilvedtektsendringer
krever2/3flertallavRͲmøtet.Fondsstyretharansvar
foråsendeforslagtilvedtektsendringertil
Stiftelsestilsynetsomgodkjenner.

Regleneomendringeravvesentligebestemmelseri
vedtekteneerstrengeogmåværebasertpå
stifternesopprinneligeformål.Vedtektenefra1989
stårderforuendret.Formålogintensjonerat
utdelingavmidlerskalskjefrafondetsavkastning.

UtdanningsfondetsstyrelederKristinRuder
redegjordeforalternativtforslagtilvedtektsendring
for§6,ref.vedlegg1,«Endringsforslagtilsak10c/15,
§6».Testamentariskgavemottattpåkr.1.650.000
ettertidligereunionspresidentÅseTønnesson,SI
Bærummedføreratfondetnåerpånærmerekr.4
mill.

Detfremkomfølgendekommentarertilsaken:
ͲRepresentantSisselAronsen,SIBodø:Hvilkeformål
harfondsstyretmedådeleutfleremidler?Hvordan
sikresavkastning?
KristinRuder:Vimottarfleresøkereenndesomkan
tilgodesees,samtatdettildelesmidlerforhele
utdanningsløpet.
SolveigKittilsen,Utdanningsfondetskasserer:
FondskapitalenerplassertitrebankkontiiToten
Sparebank,hvordeterforhandletframgode
betingelser.Jegerusikkerpåhvaopprinnelig
fondsverdipå200.000tilsvareridagenskroner.
Kommentarettermøtetv/unionsstyret:Iht.Statistisk
sentralbyråspriskalkulatorvildettegienverdipå
omlagkr.340.000.Ref.vedlegg5,SSB,beregnprisen
selv(beregnet1.juni2015)
ͲRepresentantBjørgØstvold,SIKongsvinger:Distrikt
Øst2støtterunionsstyretsforslagmenønskerålegge
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fremetnotatsommerknadtildenviderebehandling,
ref.vedlegg2,«Uttalelseangåendesak10c/15til
behandlingpåRepresentantskapsmøtetden
30.05.15».
ͲRepresentant51,LivRamskjær,SIOsloII:Årlige
utdelingerbørpresiseresienprosentandel.
GerdHalmø:Angivelseavenprosentandelvilvære
gunstigmedtankepågodkjenning.Prosentandelbør
værelavforåunngåverdiforringelse.Innkomne
midlererbådegaverogandreinntekter.
ͲRepresentantMargretheAspen,SIBærum:Dere
informerteomatdeti2014blemottatt302søknader
ogtildelt89stipend.Erdetmulighettilådeleutmer
oghjelpeflere?
ͲRepresentantSolveigSteenͲFiring,SISandefjord:Hva
bledeltuti2013og2014?
KristinRuder:Detblei2014utdeltkr.352609ogi
2013kr.229730(ref.årsregnskapsak14/15).
ͲRepresentant,KariBrox,SIOsloͲNordstrand:Erdet
muligådelearven?
ͲRepresentant,JenniMariaNossum,SIOsloII
fremmetforslagtilendring§6:«Legatetsavkastning
oginntil3%avåretsinnkomnemidlermedfradragfor
åretsdriftsutgifterkanutdeleshvertårtilsøkeresom
velgesavstyretioverensstemmelsemedlegatets
bestemmelser».
SolveigKittilsen:FremtidigestyreriUtdanningsfondet
måjobbeinnenforStiftelsestilsynetslover.Gjeldende
vedtektertilsieratdetdelesutkunavlegatets
avkastning.Dettebørogsåinkluderegaverfondet
mottar.Stiftelsestilsynetharmuntligbekreftetatvi
kandeleutmerfordivieren«utdelende»stiftelse.
GerdHalmø:Referansetilpersonligetelefonerkan
ikkebehandles.Vikanikkeseatnyesaksopplysninger
ermottatt.Vedtektenefor1989stårvedlag.
ͲDistriktskontaktSyd1,DorisPollͲBergendoff:
Klubbenesomgirgaverkanøremerkedisseog
opplyseomatpengeneønskesgittut.
GerdHalmø:Testamentariskegaverkangisspesiell
behandling,dersomdetergiverensønske.IÅse
Tønnesonstestamentestårdetbareatgavenskal
tilfalleNorskeSoroptimistersUtdanningsfond.
ͲRepresentant,LivSofieKjønstad,SILevanger:
«StipendoverføreslokalSoroptimistklubb»Ͳhva
betyrdet?
KristinRuder:Visamarbeidermeddelokaleklubbenei
landenedermidlerdelesut,vigirfrakvinnetilkvinne.
Søknadenekommerogsåviadelokaleklubbene.
ͲRepresentantAstridThorshaug,SIHamar:Detvi
samlerinn–delesdetut?

REPRESENTANTSKAPSMØTET

GerdHalmø:Midlenegårinnienfellespott.
Avkastningenavdettegisutårligitrådmed
vedtektene.
ͲRepresentant,CecilieEngebretsenSI,Sandnes:
Stiftelsenerenheltvanlig«alminneligstiftelse».
Hererdetikkespørsmålomhvaviharlysttilågjøre,
menhvavedtektenesierogbegrensingerdissegir.
Unionsstyretsforslagtilvedtektsendringerfor
Utdanningsfondeterdetlengstevikanstrekkeoss.
RegleromomdanningbeskrevetiStiftelsesloven
regulererdette.Innkomnemidlervilgiøkt
grunnkapitalogøktavkastningpåsikt.Fondetharøkt,
noesomførertiløktavkastning.

122stemmeberettigedevartilstedeisalen.Detble
foretattpunktvisvotering.

Votering:
Punkt1,§1og2:Forslagetbleenstemmigvedtatt
Punkt3,§6:Utdanningsfondetsstyresittforslagfikk
56stemmerogvardermedfalt.
SIOsloIIsittforslagfikk10stemmerogvardermed
falt.
Unionsstyretsforslagblevedtattmed119stemmer
Punkt4:Forslagblevedtattmed119stemmer

Representantskapsmøtethardermedfattetfølgende
vedtak:

§1:Legatetsnavner:Norskesoroptimisters
utdanningsfondforkvinner

§2:Legatetsformåleråyteøkonomiskstøttetil
utdanningforkvinneriutviklingslandsomomfattes
avdentilenhvertidgjeldendeliste/oversikt
utarbeidetavDetNorskeUtenriksdepartementet.
Bidragetgistilkvinnersomerbosattilandmed
soroptimistklubbertilknyttetdenEuropeiske
Føderasjon.Utdanningenbørfortrinnsvisforegåi
kvinnenshjemland.

§6:Legatetsavkastningogenandelavårets
innkomnemidlermedfradragforåretsdriftsutgifter
kanutdeleshvertårtilsøkeresomvelgesavstyreti
overensstemmelsemedlegatetsbestemmelser.
Utdelingenkanforetasienellerflereporsjoner.Hvis
detetårikkemeldersegsøkeresomlegatstyret
finneroppfyllerbetingelseneforstøtte,kanbeløpet
overføresforutdelingetannetår,elleretterstyrets
skjønntilføyesgrunnkapitalen.Stipendiene

overførestildelokalesoroptimistklubbene.
Klubbeneinformeresomsittansvarforkontrollog
tilbakemelding.

§7:Kunngjøring
MeldingomutdelingavlegatmidlerskjeriTheLink,
samtidigsomdetsendesmeldingogsøknadsskjema
tilalleklubberiutviklingslandsombeskreveti§2og
ertilknyttetdenEuropeiskeFøderasjon.Det
informeresomhvemsomkansøkeomlegatmidler,
hvorsøknadenskalsendes,samtsøknadsfrist.
Soroptimistklubbenpåmottakerstedetanmodesom
åfremmeforslagtilkandidater,ogipåtegninggi
utfyllendeopplysninger,herunderplanlagt
anvendelseavtildeltstøtte.

d) ForslagtilendringeriReisereglement,i
Retningslinjerforekstensjonsarbeidet
ogiRetningslinjerfordistriktskontaktene
v/Ekstensjonskomiteen
GerdHalmøredegjordekortforforslaget.
Detvaringenkommentarertilsaken.

VedtakSak10d/15:Forslagtilendringeri
Reisereglement,iRetningslinjerfor
ekstensjonsarbeidetogiRetningslinjerfor
distriktskontaktenebleenstemmigvedtatt.

e) ForslagtilendringiRetningslinjerforklubbenes
programansvarligev/SIRygge
GerdHalmøpresentertekortforslaget.
Detvaringenkommentarertilsaken.

VedtakSak10e/15:Forslagtilendringi
Retningslinjerforklubbenesprogramansvarligeble
enstemmigvedtatt.

f) Forslagtilendringiunionslovenangående
aldersgrenserv/SIDrammen
GerdHalmøkommentertekortforslaget.
Følgendehaddeordettilsaken:HenrietteAanesen,SI
DrammenogAstridThorshaug,SIHamar.
SIHamarlafremenmerknadpåvegneavalleklubber
iDistriktØst2,ref.Vedlegg3,sak10f/15,«Forslagtil
endringiUnionslovenangåendealdersgrenser».
GerdHalmø:Unionsstyrettarmerknadenetil
informasjon.Understrekeratnåværendealdersgrense
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REPRESENTANTSKAPSMØTET

c. Budsjett01.10.15–30.09.16
baregjeldervervhvorvedkommenderepresenterer
klubben.
Detvaringenkommentarertilsaken.


VedtakSak10f/15:Forslagettilatendringi
VedtakSak13/15:
NorskSoroptimaårsrapportogregnskapfor
unionslovenangåendealdersgrenserbehandlesikke,
01.10.13–30.09.14bleenstemmiggodkjent.
blevedtattmed105stemmermot18stemmer.

NorskSoroptimabudsjettfor01.10.15–30.09.16,
bleenstemmigvedtatt.
g) Opphøravklubberv/Unionsstyret

GerdHalmøpresentertesaken.
121stemmeberettigetetilstede.
14 Norskesoroptimistersutdanningsfondfor
kvinneriUͲland

VedtakSak10g/15:OpphøravSIRomerike
a. Årsrapport2014
b. Regnskap2014,Notertilregnskapetfor2014
LillestrømogSIHortenfra01.06.15bleenstemmig
vedtatt.

Følgendehaddeordettilsaken:

ͲRepresentantVibekeBirkelandJohansen,SISvolvær:
11 SINorgesunionensregnskap01.10.13–
Erdetnødvendigmedpersonopplysningervednavn
30.09.14
beskrevetinotertilregnskapet?
UnionskassererGroJohnsenpresentertekort
Saksopplysningfraordstyrer:Disseopplysningene
regnskapetfor01.10.13–30.09.14.
liggerbarepålukketmedlemsområdepåvårnettside.
Følgendehaddeordettilsaken:SisselAronsen,SI

BodøogKariHartman,SIHalden.
VedtakSak14/15:Norskesoroptimisters

utdanningsfondårsrapportforkvinneriUͲlandog
VedtakSak11/15:SINorgesunionensregnskap
regnskapm/noterfor2014,bleenstemmiggodkjent.
01.10.13–30.09.14bleenstemmiggodkjent.


15 Valg
12 SINorgesunionensbudsjett01.10.15–30.09.16
a)
Valg
GroJohnsenpresentertebudsjettetforperioden
Valgkomiteensleder,EdleUtaakerpresenterte
01.10.15–30.09.16.
valgkomiteensforslag.Komiteenharmåttetjobbe
Detvaringenkommentarertilsaken.
hardtforåfinnekandidater.Deterdessverresværtfå

klubbersomsenderinnforslag.Detkombenkeforslag
VedtakSak12/15:SINorgesunionensbudsjettfor
påAnneMariPedersen,ͲSIOslosomDistriktskontakt
perioden01.10.15–30.09.16bleenstemmigvedtatt.
Øst4.Hunbleinkludertpålistenforvalg.


13 NorskSoroptima
Skriftligvalgmed123tilstede.Valgkomiteens
a. Årsrapport01.10.13–30.09.14
innstillingblevedtattmed123/122stemmer.
b. Regnskap01.10.13–30.09.14

VedtakSak15a/15:Følgendeblevalgtisamsvarmedvalgkomitéensforslag:

Navn/Klubb
Verv
KirstiGuttormsen,SIOsloII
Unionspresident
UnnViken,SIOsloII
Unionssekretær
WencheWickstrand,SIOsloII
Unionskasserer
BenteLeneChristensen,SIFredrikstad
1.visepresident
JanineSchallerͲBøyum,SIBærum
2.visepresident
JenniMariaNossum,SIOsloII
3.visepresident
KariH.SimensenBreilid,SIOsloII
Suppleantunionsstyret
GerdHalmø,SIStavanger
Guvernør
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Navn/Klubb
DoraPoniLoro,SIBergen
OddveigStevning,SIKongsberg
GroSkaaret,SITrysil
LianneOlsen,SISandnes
RandiMordalHessen,SIÅlesund
SiriNygårdͲTorkehagen,SIBergen
ÅseEngebretsen,SIKristiansandØst
TrudeHauge,SIKristiansandØst
AnneRåheim,SIBergen
LindaKråkenes,SIVadsø
KristinLyng,SIOsloII
TorildMarieNilsen,SIFredrikstad
KristinRuder,SITønsberg
IngerOpland,SISandnessjøen
FridLøkken,SISvolvær
GunvorBakke,SISandnes
KariFischaaNilsson,SIBorge
AnneMariPedersen,SIOslo

b) Valgavrepresentantertilårepresentere
NorgesunionenpåSIEConvention
EdleUtaakerpresentertevalgkomiteensforslagtil
kandidater.

VedtakSak15b/15:GerdHalmøogKirsti
Guttormsenblevalgtvedakklamasjontilå
representereNorgesunionenpåSIEConventioni
Istanbul,Tyrkia,juli2015.

16
Resolusjonsforslag
Redaksjonskomitéenv/KarinGuttormsenpresenterte
resolusjonsforslaget.Detbleengoddebattomblant
annetspissingavinnhold,adressaterforresolusjonen
osv.

Redaksjonskomitéensforslagtilresolusjonble
godkjentmeddekommentarersomfremkom,ref.
vedlegg4«Resolusjon2015».

Stavanger,30.mai2015






Verv
Guvernørsuppleant
Programansvarlig
Assisterendeprogramansvarlig
Nettansvarlig
Nettansvarlig
Lederekstensjonskomiteen
Medlemekstensjonskomite
Medlemekstensjonskomiteen
Lederlovkomiteen
Medlemlovkomiteen
Medlemlovkomiteen
Valgkomiteens3.medlem
Utdanningsfondet
DistriktskontaktNord1(gjenvalg)
DistriktskontaktNord2
DistriktskontaktSørͲVest
DistriktskontaktØst1
DistriktskontaktØst4
17
Avslutningavrepresentantskapsmøtet
Ordstyrertakketalleforetgodtmøte.Videretakket
GerdHalmøordstyrerfortydeligoggodledelse.Også
takktilallerepresentanteneformangegodeinnspill
ogkommentarer.Møtetbleavsluttetkl.15:00.

Vedlegg(tilgjengeligpåhjemmesiden)
Vedlegg1,Endringsforslagtilsak10c/15,§6
Vedlegg2,Uttalelseangåendesak10c/15til
behandlingpåRepresentantskapsmøtetden30.05.15
Vedlegg3,Sak10f/15,Forslagtilendringi
Unionslovenangåendealdersgrenser
Vedlegg4,Resolusjon2015
Vedlegg5,SSBͲberegnprisenselv
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Endelig har Regnskogfondet fått
TV-aksjonen
Endelig har Regnskogfondet fått TV-aksjonen! Gjennom TV-aksjonen gis vi muligheten til å være med å
vokte regnskogen. AV ANITA MØRLAND FRA ARENDAL-KLUBBEN

Getty Images

Dette skal pengene fra TV-aksjonen 2015 gå til:
Pengene fra årets TV-aksjon skal gå til Regnskogfondets arbeid med å bevare regnskogen i nært samarbeid med menneskene som bor der. Sammen skal vi bevare et område som
er større enn Norge og Danmark. Gjennom TV-aksjonen skal
vi gi urfolk verktøy til å stå imot presset utenfra og til å kunne
fortsette å leve et godt liv i regnskogen.

Verdens regnskoger er under et voldsomt press, og hvert
minutt forsvinner store regnskogsområder – for alltid. Regnskogen har eksistert i minst 60 millioner år. Visste du at siden
andre verdenskrig er regnskogen halvert!
Det er helt avgjørende å redde verdens regnskoger. Dette
for å redusere naturkatastrofer, global oppvarming og fattigdom. Regnskogen er vårt biologiske skattkammer som
rommer 50–80 prosent av klodens plante- og dyrearter og
forsyner verden med mat, vann og medisiner. Regnskogen
bidrar til å redde klimaet på kloden. Regnskogen er hjemmet til 260 millioner mennesker.
Regnskogfondets arbeid viser at der urfolk har fått rettighetene til sitt eget landområde, der står skogen. Derfor samarbeider Regnskogfondet tett med menneskene som bor i
regnskogen om rettighetsopplæring, advokatbistand, utvikling av alternative inntektsveier og hjelp til skogovervåking. Organisasjonen jobber samtidig for nødvendige
endringer fra myndigheter i regnskogland, internasjonale
organer som FN og Verdensbanken, og private selskaper og
industrier. Når regnskog raseres blir menneskene som bor i
regnskogen drevet ut i fattigdom.

Gjennom TV-aksjonen skal regnskogens folk få:
• opplæring i hvilke grunnleggende rettigheter de har til
skogen de lever i utfra nasjonale og internasjonale lover
• støtte til å overvåke og beskytte eksisterende urfolksterritorier
• advokatbistand for å forsvare regnskogen eller vinne den
tilbake dersom tømmer-, olje- eller gruveselskaper har tatt
seg til rette
• støtte til å bygge og bemanne vaktposter langs elvene for
å forhindre at ulovlige tømmerhuggere tar seg inn i urørte
regnskogsområder.
• støtte i arbeidet for at myndighetene i regnskogsland bevarer regnskog og anerkjenner urfolks grunnleggende
menneskerettigheter
• opplæring i å lage kart som dokumenterer hvordan de
bruker og forvalter skogen. Denne dokumentasjonen reduserer sjansene for at myndighetene gir skogen deres til
tømmer-, plantasje-, olje- og gruveselskaper

Kjære Soroptimistvenner
Årets TV-aksjon er viktig! VI SKAL VOKTE REGNSKOGEN.
Jeg oppfordrer dere til å bli med. I tillegg er TV-aksjonen en
god anledning til å synliggjøre klubben og klubbens engasjement gjennom lokal presse. Gå inn på vår hjemmeside
www.blimed.no og se hvordan du kan bli med som frivillig.
Ønsker du mer informasjon er det hyggelig å bli kontaktet.
Anita Mørland, Soroptimist i Arendal
Fylkesaksjonsleder, TV-aksjonen NRK Agder
M: 91600601 – Mail: agder@tvaksjonen.no
www.blimed.no – www.facebook.com/tvaagder
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Prisutdeling på distriktsmøte Nord 1
PRISVINNER: – Hun ser ingen hindringer, bare muligheter, sa Sissel Hesjedal da hun overrakte Tonellaprisen til Bodil Laugsand Lillegaard. AV KARI-ANN DRAGLAND STANGEN, SANDNESSJØEN
– Av og til møter vi mennesker som lokker fram det
beste i oss, mennesker vi
bærer med oss i tankene
med takknemlighet, sa president i Sandnessjøen Soroptimistklubb, Sissel Hesjedal, da hun introduserte en
ny Tonella-prisvinner på
høstens distriktsmøte i Distrikt Nord 1.
ÅPNER DØRER
Prisen er lokale soroptimisters heder til mennesker
som har gjort en innsats ut
over det vanlige for å bedre
kvinner og barns stilling i
samfunnet. Navnet har den fått etter hotell- og kaféinnehaver Tornille «Tonella» Aronsdatter Lorentzen som ble slått
konkurs etter urimelig høye skattekrav, og seinere døde av
koldbrann fordi hun ikke hadde råd til å kjøpe nye sko.
Prisen blir vanligvis delt ut når Sandnessjøen Soroptimistklubb er vertskap for distriktsmøter. Den fjerde i rekken av
vinnere er Bodil Laugsand Lillegaard, i mange år lærer og
rektor ved Alstahaug videregående skole, og en ildsjel
innenfor frivillig arbeid.
– Hun har brukt tid og krefter på å bygge samfunnet. Hun
har vært en foregangskvinne, formidlet kunnskap og vært
med på å åpne dører til nye muligheter. Hun er kunnskapsrik, raus, snill, beskjeden på egne vegne – og hun ser ingen
hindringer, bare muligheter, oppsummerte Sissel Hesjedal.

Diplomet som følger prisen, forteller om en vinner som har skapt nye
muligheter for andre gjennom å
formidle kunnskap, som oppmuntrer til engasjement og som evner
å skape trivsel og glede.

GLAD PRISVINNER
I tillegg til innsatsen på Alstahaug videregående skole, har
Lillegaard engasjert seg i kunstforening og husflidslag. Hun
har skrevet bøker om skolen og om kvinner ved De syv søstre – bøker hvor hun også har latt leserne få del i ektemannen Per Lillegaards store samling av fotografier. Hun var
sterkt engasjert på dugnadssiden da menighetssenteret i
Sandnessjøen ble bygd, hun etablerte og ledet Seniorsenteret i ti år, helt fram til hun flyttet til Oslo i 2013, og hun har
vært foreleser på matkulturstudiet ved Høgskolen i Nesna.
Lillegaard var også med på å stifte Sandnessjøen Soroptimistklubb i 1971 og er fortsatt medlem.
– Jeg er dypt rørt og takknemlig, sa en overveldet, men stolt
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Bodil Laugsand Lillegaard i takketalen. Etter utdelingen
strømmet gratulasjonene på. Én kom fra ingen ringere enn
Nord-Norges første biskop, Mathias Bonsach Krogh – i professor Tor-Helge Allerns skikkelse. Han innfant seg for å
hedre «en av Alstahaugs fremste kvinner», og for å underholde med et historisk tilbakeblikk i anledning grunnlovsjubileet.
STØTTER BARNEHJEM
Distriktsmøtet samlet nærmere 30 kvinner, deriblant tilreisende gjester fra Bodø, Molde og Mosjøen. De fikk høre innlegg fra Alstahaugs ordfører Bård Anders Langø,
naturterapeut Karin Stokka, og instituttleder og klubbmedlem Else Lid.
Stokka fortalte om hvordan det er å være høysensitiv, mens
Lid presenterte Sandnessjøen Soroptimistklubbs prosjektarbeid til støtte for Cross Road Children Home i Matatiele.
Det sørafrikanske barnehjemmet, som flere ganger har tatt
i mot praksisstudenter fra sykepleierutdanningen i Sandnessjøen, sliter med økonomiske problemer, og klubben
håper flere vil være med på å sikre videre drift.
Flere av møtedeltakerne stilte også på datakurs med Ågot
Alnes Orvik, som var unionens utsending på distriktsmøtet.
Lørdag kveld møttes gjestene på Åsheim Terrasse. Festmiddagen var tilberedt av mat-kunstner, museumsmedarbeider, kjøkken- og restaurantsjef Åshild Bårdgård Blyseth. Den
«andre halvdelen» til tre klubbmedlemmer, Thor Bredvold,
Paul Hansen og Jan Erik Stokka, imponerte som servitører,
mens Ågot Alnes Orvik og Karin Stokka vartet opp med taler.
Sistnevnte inviterte til humørfylt – og tankevekkende –
gjensyn med «gode, gamle dager». n

President i Sandnessjøen Soroptimistklubb, Sissel Hesjedal, sto for
overrekkelsen til Bodil Laugsand Lillegaard. Prisen består av et kunstverk, ei lampe med De syv søstre som motiv. Turid Grov har stått for
utformingen.

KLUBBNYTT

«Every Little Drop Counts!»
– en oppdatering
Ved oppstart av vårt vannprosjekt i 2008 var målet opprinnelig å skaffe og få montert vannoppsamlingstanker til 10 barneskoler i Lushoto i Tanzania. Ved siste oppdatering i Soroptima (primo 2013) var vårt
mål utvidet til å gjelde 15 skoler, og nå er målet ytterligere utvidet til 16 skoler.
AV NINA FALSEN KROHN FRA ARENDAL-KLUBBEN

Pr. dags dato er 13 skoler fullført og den 14. (Miegeo) er
kontraktsfestet og i oppstart. Alle skolene ligger i distriktene Lushoto og Bumbuli nord i Tanzania, og i dette området har vårt prosjekt bidratt til å skaffe rent vann på skolene
til over 10 000 barn. Dette har vært mulig ved hjelp av støtte
fra flere gavmilde sponsorer, i tillegg til egen innsats fra
Arendalsklubben. Sandnes skole på Tromøy i Arendal har
igjen arrangert solidaritetskveld hvor overskuddet går til
«Every Little Drop Counts!». Miegeo skoles vannoppsamlingssystem vil bli tilegnet denne skolen. Flere av våre søsterklubber har også støttet vårt prosjekt. Vadsøklubben har
gitt kr 10 000,- til prosjektet og Flekkefjord har støttet oss
ved tre anledninger, med til sammen kr 22 500,-. Vannoppsamlingssystemet ved den 13. skolen, Fumbai, er blitt tilegnet Flekkefjord soroptimistklubb.
Som nevnt i desembernummeret av Soroptima bestemte
vårt styre at noe av overskuddet fra R/L møtet skulle brukes
til å finansiere enda et system for regnvannsamling. Kigurunde Primary School blir prosjektets 15. skole, og skolens
nye vannsamlingssystem vil bli dedikert Norgesunionen.
Igjen ønsker vi å takke dere som har bidratt ved å delta på
møtet i mai i Arendal. Med disse bidragene har jo hele Norgesunionen vært med på å bidra positivt til at mange fler får
tilgang på rent vann.

har bl.a. blitt brukt PVC SIM-tanker over bakken, ferro-sement tanker som er delvis nedgravd i bakken og ferro-sement tanker koblet i serie på bakken. Ferro-sement som
materiale har flere fordeler. Det er et relativt rimelig materiale og arbeidet med bygging av tankene kan utføres lokalt
og med lokale materialer. Det betyr positive ringvirkninger
for lokalmiljøet i tillegg til selve formålet med tankene. I tillegg holdes vannet kjøligere i ferro-sement tankene enn i
SIM-tankene, og overflaten på ferro-sement tankene er glatt
og vil kunne anvendes som tavler, til tegning av kart eller
annen utendørs elevaktivitet.
I tillegg til de åpenbare fordelene som ligger i å skaffe rent
vann til skolene, har vårt prosjekt bidratt til andre typer positiv utvikling for samfunnet. Prosjektet skaper arbeid for ingeniører, snekkere, murere og andre yrkesgrupper lokalt. Vel
så viktig er det at fordi dette administreres gjennom de to
kvinnegruppene Diana og Nuru har det ført til økt «Empowerment» og respekt for kvinnene.
Det er en stor glede og veldig inspirerende å se hvordan arbeidet med ”Every Little Drop Counts!” har hatt betydning
for tusenvis av mennesker. Vi ser nå at vårt arbeid med vannoppsamling har blitt lagt merke til og at modellene blir
kopiert andre steder i Tanzania, og ingenting er bedre enn
det. n

Soroptimist International gjennomførte høsten 2014 kampanjen «16 Days of Activism: Against Gender Violation».
Hver dag i 16-dagers perioden hadde et spesifikt tema, og
dag fem var viet til temaet «Safe Sanitation». Vi er stolte over
å kunne meddele at «Every Little Drop Counts!» fikk stort
fokus ved å bli valgt ut som et «Pick of the Projects» og dermed presentert på Soroptimist Internationals sider. Det er
stort å bli valgt ut blant mange gode prosjekter rundt omkring i verden! Les gjerne mer om saken her: http://www.soroptimistinternational.org/16-days-of-activism-2014/post/7
47-16-days---day-five-safe-sanitation
Vannoppsamlingssystemene designes individuelt for hver
enkelt skole i forhold til bl.a. topografi og jordforhold. Det
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Åpent seminar i Arendal 11.02.15

Finnes det menneskehandel
på Sørlandet?
Arendal-Grimstad Soroptimistklubb sammen med Arendal-Nedenes Inner Wheel klubb
inviterte onsdag 11. februar til åpent seminar om menneskehandel i Arendal. Til og
med galleriet i fylkesting-salen ble fylt til randen av interesserte i alle aldre, som
møtte for å få svar på spørsmålet. Etter at vår president Karin Guttormsen og rådspresident i Inner Wheel, Helene Torkildsen hadde ønsket velkommen, slapp vårt medlem;
ordstyrer May Britt Lunde, innlederne til. Vi fikk høre om tvangsarbeid, prostitusjon, barnearbeid og maktovergrep. Slikt forekommer utenfor vår egen gatedør!
AV EVA WIKSÉN NæSER, WENCHE NORGAARD, GURO BULIEN OG MAy BRITT LUNDE, PROSJEKT MOT MENNESKEHANDEL, ARENDAL–GRIMSTAD SOROPTIMISTKLUBB

«DU SER DET IKKE FØR DU TROR DET»
hadde den dyktige sosionomen Berit Bulien Jørgensen kalt
sitt innlegg. Med anonymiserte eksempler fra sine 7 år ved
PRO senteret i Oslo - forklarte hun at det ikke er lett å se
hvem som er ofre for menneskehandel og at alt ikke er "bare
svart - hvitt". I tillegg til tvang til prostitusjon, fortalte hun
om barn og voksne som er tvunget til å selge narkotika. Hun
nevnte også au pair skjebner og pekte på LIME-saken. "Hvis
et tilbud er for godt til å være sant. Da er det nettopp det!"
understreket hun.
Feltsykepleier Liv Bente Sunde og barneverns pedagog
Irene Sande jobber i hjelpeapparatet i Kristiansand kommune. De fortalte levende og engasjert om de erfaringer de
har gjort i arbeidet med kvinner som er eller har vært utsatt
for menneskehandel. Også med anonymiserte eksempler.
Det mest skremmende er at mange av tilbudene om seksuelle tjenester nå foregår via nettet. De følger to nettsider og
informerte om at det sist helg var 32 tilbud i Kristiansand og
4 kvinner og en mann tilbød sex i Arendal. Nettannonsene
er skrevet på norsk og engelsk, språk disse ikke behersker.
Dette er helt klart organisert. Problemet er at politiet ikke
har et lovverk som omfatter "nettbordeller". Dette må vi soroptimister oppfordre til at det gjøres noe med!
TIDLIGERE BARNEARBEIDERE
Menneskehandel er en global profittmotivert kriminalitet
med grobunn i fattigdom, arbeidsløshet, krig, konflikt, synet
på kvinner og diskriminering. Svært mange barn mister skolegang fordi de må jobbe. Det ønsket vi å få frem ved at vårt
medlem; adjunkt Guro Bulien, intervjuet elever ved Voksenopplæringen i Arendal. Hafso Ahmed Hussain fra Somalia
og Reza Afzali fra Afghanistan delte sine dramatiske historier
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med oss. Forsamlingen ble rørt til tårer da Hafso fortalte om
hvordan hun hadde jobbet for å forsørge sine småsøsken
etter at moren døde da hun var 8 år og faren fant en ny kone.
Faren ville så gifte henne bort med en mann på 40 år. Hun
rømte på sin bryllupsdag. Kjæresten ble drept og hun skildret sin dramatiske flukt. Reza, moren og hans 6 søsken
måtte flykte til Iran da faren ble arrestert og døde i fengslet.
Som eldste sønn begynte han å jobbe for å hjelpe til med å
forsørge familien. Han hadde jobbet i et helsefarlig miljø og
med farlige maskiner i et verksted. Grunnen til at Hafso og
Reza ønsket å formidle sin historie, var at de opplevde at teaterforestillingen "Hva skriver de hjem om?", som de hadde
sett på skolen, på mange måter også handlet om dem. Det
var også rørende hvordan de uttrykte sin takknemlighet
over å få skolegang og et trygt liv på Sørlandet.
POLITIET
Etter en pause med enkel servering var det tid for å høre om
politiets arbeid mot menneskehandel i vår region. Leif R.
Vagle ledet inntil årsskiftet avsnittet for organisert kriminalitet på Agder og er sterkt engasjert i saksområdet. Han er
nå stasjonssjef i Mandal. Selv om man ikke har hatt noen
dom etter straffelovens paragraf 224 på Agder, betyr ikke
det at menneskehandel ikke forekommer, sa han. Han pekte
på hallikvirksomhet, menneskesmugling, sosial dumping og
annen kriminell virksomhet. Vi fikk høre om "Alice" fra Ungarn, som hadde søkt på jobb som servitør i Norge og som
man ville tvinge til å prostituere seg, men som kom til politiet. Hun våget ikke anmelde paret, som hadde lurt henne
med til Kristiansand fordi hun hadde et barn og samboer,
som oppholdt seg ulovlig hjemme i Ungarn. Vi ble kjent
med «Anna» fra Georgia, som ble smuglet inn i landet
sammenpresset i bagasjerommet på en bil. Vagle fortalte

KLUBBNYTT

også om 30 personer fra Østen, som jobbet for luselønn og
om jordbærplukkere som levde under elendige forhold. Politiet i Kristiansand har fått 3 mill. ekstra over statsbudsjettet
for inneværende år til økt innsats mot menneskehandel.
Dette vil bli brukt til kartlegging, tilstedeværelse, kompetanse utvikling i egen etat og etterforskning. Han la ikke
skjul på at dette feltet ikke ses på som attraktivt og spennende å jobbe med innen politiet. Kulturen, organiseringen,
samarbeid, kunnskap og ikke minst - lovverket bør bli bedre
skal man lykkes, mente han.

tum og klok oppsummering av seminaret. Men vi – som soroptimister – bør påpeke hvilke problemer regjering og Storting snarest mulig bør prøve å løse om vi skal få bukt med
menneskehandelen! n

Vi hadde også hentet inn en ekspert på arbeidslivskriminalitet, Thor Åge Christiansen fra Fellesforbundet/ LO på Østre
Agder. Forsamlingen fikk «bakoversveis» da han fortalte at
de hadde rapportert inn 130 av de 664 bedriftene i organisasjonsområdet for arbeidslivskriminalitet. Han fortalte om
slavekontrakter også på offentlige bygg hvor arbeiderne kan
ha tre kontrakter: En etter norsk lov, en etter hjemlandets og
så den som gjelder! De innrapporterte overtredelser dreide
seg om luselønn, om arbeidere, som ble tvunget til å smugle narkotika, stjele biler eller gjøre innbrudd i privatboliger.
Noen blir tvunget til livsfarlige arbeidsoperasjoner og må
betale store deler av lønna til "mellommenn" for å «få lov til
å jobbe» i Norge! Dette skjer i restauranter, innen renhold,
bygg og anlegg, landbruket og bilrenhold! Forsamlingen
fikk «hakeslepp» av hans dokumentasjon!
PANELDEBATT og ANLEDNING TIL Å STILLE SPØRSMÅL
En svært engasjert forsamling fikk så mulighet for å stille panelet spørsmål før sogneprest Åsta Ledaal, fikk siste ordet til
oppsummering. Hun avsluttet med Arnulf Øverlands dikt
"Du må ikke sove" "Du må ikke tåle så inderlig vel den urett
som ikke rammer deg selv!» Det ble et verdig og riktig punk-
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Kvinner og helse – fokus på Afrika
Mandag 2. mars inviterte Bergen Soroptimistklubb til åpent møte i byens rådhuskantine. Temaet «Kvinner
og helse – fokus på Afrika» er et viktig og interessant tema for kvinner i alle aldre, og klubben vår gikk
bredt ut med invitasjon. AV VIBEKE KNUDSEN (REFERENT), BERGEN, 3. MARS 2015

President Tone Lønning kunne ønske 70 kvinner velkommen
denne kvelden. Rammen for opplegget var afrikansk, med
flotte nytegnede kart over det afrikanske kontinentet, salg
av afrikansk kunsthåndverk og afrikansk fingermat som pauseservering.
Et viktig mål for klubben i 2014–2015 er å bruke medlemmenes mangfoldige og sterke kompetanse på en aktiv måte.
Det gjorde vi til fulle på dette møtet. De tre dyktige foredragsholderne samt møteleder er alle aktive medlemmer i
klubben.

Nora Wiium er førsteamanuensis ved Det psykologiske fakultet, UiB. Hun er født i Ghana og kom til Bergen i 2000.
Overskriften på hennes innlegg var «Kulturelle normer og
seksuelle forhold mellom generasjonene – fokus på Ghana».
Nora fokuserte blant annet på «sugar daddy»-syndromet.
Dette er et utbredt fenomen i mange afrikanske land. Det er
unge jenter som er seksuelle partnere for eldre menn. Seksuelle forhold mellom generasjoner er ganske utbredt i
Ghana. Nesten 8% av jenter, 18–19 år gamle, har partnere
som er minst 10 år eldre.

Marit Nergaard Aas var en engasjert møteleder. Hun er sykepleier/lektor ved Haraldsplass diakonale sykehus og har erfaring med helsearbeid i Afrika.

Forholdene gjenspeiler en form for byttehandel der kroppen utveksles for penger og gaver. Strukturelle og sosiale
krefter i samfunnet avgjør maktforholdene, og de skapes/bestemmes i hovedsak av menn.

Henriette Sinding Aasen er professor ved det juridiske fakultet, UiB. Hovedinnlegget hennes baserte seg på et forskningsopphold i Sør-Afrika 2013–2014 og forskning hun
arbeider med i Bergen.

Det seksuelle maktforholdet påvirker kvinnenes reproduktive valg og helse, og konsekvensene gir seg utslag i høy
HIV/AIDS-smitte og tenåringsgraviditet. Det gjennomføres
ulike tiltak i landet for å endre oppfatninger og holdninger.

Den afrikanske kvinneprotokollens bestemmelser (vedtatt i
2003 og basert på FN`s kvinnekonvensjon) om reproduktive
rettigheter ble fremhevet som et viktig dokument i arbeidet
med kvinners helse i Afrika. Hun vektla de særlige utfordringene som er knyttet til mødre- (og spedbarns-) dødelighet, og de store manglene som finnes i helse- og
fødselsomsorgen i mange afrikanske land. Kombinert med
HIV-AIDS epidemien som i stor utstrekning rammer unge
sårbare jenter, er helsesituasjonen dyster for mange afrikanske kvinner. Utstrakt fattigdom og trekk ved kjønnsroller/kjønnsdynamikk forsterker kvinners reproduktive
helseproblemer. Skadelige og helsefarlige tradisjoner lever
godt i mange kulturer, og de er vanskelige å få bukt med.
De fleste afrikanske stater har ratifisert og/eller undertegnet Kvinneprotokollen. På denne måten har de forpliktet seg
til å sikre kvinners helse og å sørge for adekvate og tilgjengelige reproduktive helsetjenester. På tross av dette
krenkes kvinners rettigheter, og veien mot bedre helse er
fremdeles lang å gå. Henriettes oppfordring til oss er å engasjere oss i problemstillingen og samarbeide med de
mange frivillige organisasjonene.

En nydelig pyntet Dora Poni Loro, i afrikansk kjole og hodeplagg, hadde «Erfaringer fra Sør-Sudan, og om helseproblemer som følge av kulturelle praksiser» som tittel på sitt
innlegg. Dora har bodd i Bergen i 16 år og arbeider som
koordinator for Kirkens Bymisjon.
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Dora fortalte om et ungt land som ble etablert i 2011 etter
39 år med blodig borgerkrig. En slik krig setter sine spor, og
befolkningen sliter med store etterkrigstraumer. Voldsbruken er utbredt i samfunnet – også seksualisert vold skjer
både i og utenfor familien. Fattigdom og analfabetisme preger livet til store deler av kvinnene i Sør-Sudan.
Kjønnslemlestelse av verste sort foregår, og «gjenåpnete»
kvinner har vanskelig for å bli gift på grunn av skadelige
holdninger og fordommer.
Men Dora fortalte også om håp og om at utdanning for
kvinner virkelig gjør en forskjell. Da var det godt å vite at Bergen Soroptimistklubb driver et utdanningsprosjekt i SørSudan. Klubben betaler skolegang for inntil 6 jenter i ulik
alder – et flott og viktig prosjekt.

KLUBBNYTT

Dora avsluttet med et flott bilde og gav et smilende uttrykk
for at hun ser et stort håp for sitt unge hjemland.

nete kart over Afrika – helt up to date og ganske forskjellig
fra den gang de fleste av oss hadde geografi på skolen.

I pausen ble det servert afrikansk fingermat.Herlig! Samosa
med kjøtt eller vegetar. Falaffel – laget av kikerter, diverse
krydder og kokt i olje. Sterke gode sauser til! Boblevannet
gikk unna til maten, og praten gikk høyt i kantinen. Vi hadde
flere salgsboder. Vi solgte kort, lilla sløyfer, soroptimistskjerf
og vi tok bestilling på soroptimistnett. Gode tusenlapper til
inntekt for klubben. I tillegg solgte Dora store flotte nyteg-

En afrikansk venninne av Dora, hadde «stand». Hun solgte
kunsthåndverk laget av kvinner blant annet i Burundi –
flotte ting!

Unionsstyre pa
̊ R-L møte i Stavanger.

I bakgrunnen kunne vi lytte til afrikansk musikk. n

R-L møte i Stavanger.
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Stor interesse for møte med
Eva Lundgren
Huset på Feda var fylt til randen da Flekkefjord Soroptimistklubb arrangerte åpent møte med foredrag
av Eva Lundgren. Temaet var «Vold i nære relasjoner». Anledningen var kvinnedagen og det var Soroptimistenes gruppe for menneskerettigheter og kvinners stilling som var ansvarlige for arrangementet.
AV ANNA CHARLOTTE KJEPSO

Rundt 200 fremmøtte hørte Eva Lundgren berette om et alvorlig tema som tydelig engasjerte salen. Hun innledet sitt
foredrag med å tegne et bilde av problemets store omfang.
Nesten halvparten av Nordens kvinner har vært utsatt for,
eller hatt nær kjennskap til, vold i løpet av de siste 15 år. Eva
Lundgren fokuserte på voldens normaliseringsprosess.
Hvordan den starter forsiktig, men hele tiden øker, og hvordan grensen for hva offeret definerer som akseptabelt / uakseptabelt stadig forskyves mot normalisering av vold.
Prosessen bryter offeret sakte ned. Skadene arter seg først
som ytre påførte skader, deretter generelle diffuse smerter,
uro og beslutningsvegring. Tilslutt utvikles apati, depresjon
og i verste fall – og alt for ofte – ender det med selvmord.
Offerets naturlige og eneste strategi for å overleve og utholde volden er å tilpasse seg og normalisere situasjonen.
Selvrespekten brytes fullstendig ned. Han er stor, hun er
liten, og hun er overbevist om at hun har ingen mulighet til
å klare seg alene. Derfor blir hun.
Mannen slår for å sette grenser. Han oppnår kontroll, som
etterhvert utvides til full kontroll over kvinnelivet. Han kontrollerer hvem hun omgås, hva hun skal tenke og i sin ytterste form om hun skal leve eller dø. Det begynner forsiktig,
men gradvis tar han kontroll over stadig flere sektorer i hennes liv. Vold og isolasjon veksler med kjærtegn og varme
som stadig gir falske håp om et uholdbart og normalt liv.
Isolering fører til at offer mottar alle referanser og erfaringer
via overgriper. Selv etter voldsepisoder, når hun er nedbrutt
og har det vondt, trenger hun ham, for han fremstår som
sterk og betryggende. Mannen blir både løsningen og problemet i en livstruende ond spiral.
Øyeblikket kontrollerer han med vold; det gir den kortsiktige makten. Ved å veksle mellom kjærlighet og vold oppnår han langsiktig kontroll også. Han bruker kontroll til å
forme henne etter hans normer – både direkte og indirekte.
Det blir mer og mer viktig for han å bekrefte seg som
«mann» gjennom denne voldsprosessen, og ettersom han
blir mer og mer «mann» blir vold normalisert.
Anne Marie Sand Bakken, psykolog og enhetsleder ved
ABUP Flekkefjord, ledet den etterfølgende debatten. Andre
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Fra venstre: Prost Hilde Sirnes, professor Eva Lundgren, psykolog og
debattleder Anne Marie Sand-Bakken.

deltakere var Anne Rita Meberg, Ronny Fyllingen Johnsen,
og Hilde Sirnes. Anne Rita er tilknyttet Lister tingrett og arbeider som bistandsadvokat knyttet til vold og overgrep.
Ronny er ansatt ved familiekontoret i Vest-Agder. Kontoret
har spesialkompetanse på «Vold i nære relasjoner og seksualisert vold». Hilde Sirnes er prost i Lister prosti. I sin tidligere
rolle som sjømannsprest i Thailand møtte hun ofte kvinner
som ble utnyttet seksuelt og utsatt for vold. Diskusjonen videre omhandlet fysisk og psykisk vold, og sammenheng, utbredelse og definisjon av grenser. Vold i religiøse miljøer,
vold i lukkede miljøer (også sekulære) og vold i andre kulturer ble tatt opp og belyst. Både møteleder og debattanter
hadde god kunnskap og engasjement omkring emne, så
forsamlingen satt like konsentrert som under første del.
Mot slutten av møte ble det stilt flere spørsmål fra publikum,
bl.a. om voldelige kvinner. Eva svarte at det også er et tabubelagt tema, men at omfanget helt klart er adskillig mindre.
Forholdet har en annen dynamikk, for menn er sjeldnere like
utsatte og har mindre og frykte – i hvert fall fysisk.
I pausen gikk diskusjonen høylytt og speilet det store engasjementet. Det ble servert kaffe, frukt og kaker. Med det
store oppmøte var arrangørene en stund redde for at de
skulle gå tomme for forfriskninger, men soroptimistene
hadde beregnet raust denne gangen også. n

KLUBBNYTT

Forberedelser til chartring av
klubb i Moldova
Larvik Soroptimistklubb har lenge lekt med tanken om å chartre en klubb i Moldova, og da vi for en
stund siden mottok en henvendelse fra Moldovagruppen, så slo vi til. AV MONA SVEISTRUP, LARVIK SOROPTIMISTKLUBB

Soroptimistene i Norge har i mange år gjort mye for å bedre
forholdene for kvinner i dette landet som er Europas fattigste. Flere norske klubber har chartret klubber i Moldova. Vi i
Larvik har også i en årrekke støttet prosjekter i Moldova
både når det gjelder vannprosjekter og når det gjelder antitrafficking arbeid. Vi har sendt klær som videre har blitt distribuert gjennom klubbarbeidet der. Vi har gjennom dette
hatt et nært og godt samarbeid med Sandefjordsklubben.

formert. Dette har ført til en felles motivasjon i klubben for
klubben "vår" i Moldova. Vi har hele tiden holdt god kontakt
med klubben i Stefan-Voda og i forbindelse med søknaden
de sendte om å få bli en soroptimistklubb, fikk vi oversendt
en liste over potensielle medlemmer. Det er 26 potensielle
medlemmer i Stefan-Voda. De fleste av disse medlemmene
er svært unge, men driftige og motiverte for arbeidet i klubben.

I Moldova arbeides det nå med å nå målet om 6 klubber, slik
at de kan bli en Union.

Vi har mottatt møtereferater fra dem og har sendt våre referater tilbake. Under «signing of the application»-møtet
som var i oktober i fjor, orienterte en representant fra SIE om
lover og vedtekter.

Vi har organisert klubbarbeidet vårt med grupper som tar
seg av våre prosjekter i bl.a. Moldova. Moldovagruppen har
stått i bresjen for å få chartret en klubb og har hatt jevnlige
møter. Hele tiden har resten av klubbmedlemmene blitt in-

SKORINGEN Gjøvik har i over 150 år vært
en familiedrevet og solid bedrift som nå
også har butikker på Lillehammer, Hamar
og Elverum. Vårt høyeste mål er å servicere
forbrukerne i hele regionen med kvalitetsvarer som gir velvære og sunne føtter.

SI of Stefan-Voda chartres i pinsen. Det vil være 3 representanter fra Larviksklubben til stede ved arrangementet og vi
kommer tilbake med mer stoff fra chartringen. Selv om det
ikke var mulig for alle medlemmene å være med på dette
nå, gleder vi oss til nye muligheter for å delta i arbeidet med
den nye klubben. Denne chartringen er et felles prosjekt for
vår klubb, og vi tror dette arbeidet er viktig for at nye potensielle medlemmer melder sin interesse for å bli med i vår
klubb.
Vi gleder oss. n

Et godt liv og en god holdning starter med
at våre undersåtter har det best mulig.
Tenk på det neste gang du skal fornye skogarderoben!
SKORINGEN i Gjøvik, Lillehammer, Hamar
eller Elverum er derfor et naturlig valg for
deg som vil ha det godt!

www.skoringen.no
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Eksotisk i Mo i Rana Soroptimistklubb
Februarmøtet i Mo i Rana Soroptimistklubb ble holdt i lokalene til Rana Voksenopplæring (RAVO), der vi
blant annet fikk en oppvisning i afrikanske rytmer og musikalitet. TEKST: ELSE ØVERLI / FOTO: TORILL DØHL

Vårt medlem, Torill Døhl, fortalte om virksomheten til RAVO,
der 130 elever får undervisning i norsk og samfunnsfag. De
fleste er innvandrere, men det finnes også etnisk norske elever som av ulike grunner ikke har fått gjennomført grunnskoleopplæring.
Mange nasjoner
Elevene kommer fra mange nasjoner, og kommer til Norge
av mange grunner, og danner virkelig et fargerikt fellesskap.
Utenom flyktninger, er det også arbeidsinnvandrere fra
andre europeiske land, og gjestearbeidere som har behov
for å lære norsk. Blant annet har det lokale sykehuset mange
utenlandske tilsatte som får norskopplæring her.

- Eg veit ikkje ka eg speller, eg bærre speller, sa Josue. Men
ingen i salen kunne være i tvil om at begge søsknene har
fått med seg en arv fra sitt opprinnelige hjemland, som de
har tatt godt vare på selv om de nå har bodd flere år i Norge.
Og så var det servering med zamboza laget av Shuwa Tekle
Arefeine fra Eritrea.
Nye medlemmer
Mo i Rana Soroptimistklubb har fått flere nye medlemmer
det siste året. På februarmøtet ble Lillian Blikø tatt opp som
nytt medlem.
Også på møtet i mars var det medlemsopptak. Da var det
Berit Hagh som ble ønsket velkommen i klubben. n

Diskusjonen etterpå dreide seg mye om hvordan vi som bor
her fra før, kan komme i kontakt med innvandrerkvinnene.
Søskenparet Josue og Stephanie Ngoy Lokoto, som kommer
fra Kongo, sto for kveldens høydepunkt med afrikanske
trommer og dans.

Shuwa Tekle Arefeine sto for produksjonen av zamboza som ble servert på møtet.
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Søskenparet Josue og Stephanie Lokoto serverte afrikanske rytmer
til imponerte damer i soroptimistklubben.

MEDLEMSNYTT

Motevisning til inntekt for
Krisesenteret
AV KAROLINE REILSTAD, SANDNES

For sjette året på rad arrangerte Sandnes Soroptimistklubb
moteoppvisning hvor inntektene går til lokale formål.
I år har klubben vedtatt at pengene som ble samlet inn, skal
gå til Krisesenteret i Stavangers "Happy-konto". Dette er en
konto som brukes til sosiale tiltak for å gjøre tiden litt enklere for dem som bor på senteret i kortere eller lengre perioder.
Arrangementet ble holdt på Sandnes Brygge midt i Sandnes sentrum, og som vanlig var det rift om billettene. Totalt
158 betalende fikk se vårens moter til både barn, unge og
voksne. Her var det noe for enhver smak.
Som vanlig stilte lokale klesbutikker i Sandnes villig opp
med antrekk som skulle vises fram. Totalt var 18 manne-

Strand Soroptimistklubb
på vennskapstur i Riga
16 medlemmer hadde noen strålende dager i Riga hvor
vi også hadde flere anledninger til å være sammen med
vår VENNSKAPSKLUBB i Riga. Vi hadde en felles middag,
hvor de også tok opp et nytt medlem! Var på konsert,
en flott ballett i Operaen, guidet busstur sammen både
i Riga og utenfor. I Jurmala ble vi vist rundt av et medlem og hadde hyggelig middag sammen før bussen tok
oss direkte til flyplassen.
Noen fra deres klubb var i or på besøk hos oss til vårt
30 års jubileum og nå ble flere vennskapsbånd knyttet
etter disse fine dagene sammen.
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kenger, både klubbens egne medlemmer og inviterte, i aksjon på catwalken. Nytt av året var at det også ble vist barneklær. De tre yngste sjarmerte de frammøtte.
Kvelden ble startet med et kuriøst kulturelt innslag da Sandnes gaukeorkester holdt en kort konsert. Det var en ny og
spennende opplevelse for mange av de frammøtte. Det er
ikke mange andre orkestre som kan skilte med at de spiller
på kommunevåpenet sitt.
I tillegg til å gå mannekenger stilte klubbens medlemmer
denne kvelden opp som loddselgere, servitører og dørvakter. Komiteen ser seg fornøyd med gjennomføringen, og når
utgiftene er betalt er det igjen en pen sum som kan overrekkes Krisesenteret. n

MEDLEMSNYTT

Minneord Else Nordby
Else Nordby døde 8. april
2015, nesten 97 år gammel.

Drammen Soroptimistklubb har mistet sitt eldste medlem. Hun var
medlem i 53 år, og i 2011
ble hun utnevnt til æresmedlem. I løpet av sin tid
som medlem i klubben
hadde hun verv som sekretær, kasserer, visepresident og president. Hun var et aktivt medlem og møtte opp på nærmest alle møter og
utflukter, i all slags vær. Og alltid elegant antrukket. Julemøte 2014 var det siste møte hun var på.
Else Nordby var født 15.07 1918 på Nordby Gård i Hoﬀ i
Vestfold. Hun var yngst av 9 søsken. Hun fikk sin utdannelse på Statens lærerskole i husstell på Stabekk i Oslo.
Hun startet som husstellærer i Sandeord, deretter noen
år i Tønsberg, og i over 30 år arbeidet hun ved Børresens
skole i Drammen før hun ble pensjonert.

Hun hadde et mildt, vennlig og rolig vesen. Hun var en
dyktig skribent og hennes små dikt og «5-minutter»
hadde både snert og humor. Hver gang det var snakk om
dugnad med kakebakst eller retter til koldtbord, stilte hun
opp med de lekreste retter.

Selv sa hun om det å være soroptimist:
"Soroptimistklubben har for meg vært et godt holdepunkt
hvor gode verdier og normer er blant grunnpilarene. Man
både får og gir informasjon, støtte, kunnskaper og vennskap.
Alt avhenger av gjensidig forståelse og respekt for hverandre og resultatet blir at vi får et virkelig godt klubbmiljø
som gir styrke og samhold for felles oppgaver både nasjonalt og internasjonalt."
Vi i Drammen Soroptimistklubb vil minnes henne med
glede og takknemlighet.

For Drammen Soroptimistklubb
Emmy Grytten Gustavsen, president

Som medlem i Drammen Soroptimistklubb var hun særdeles godt likt av alle, både unge og gamle medlemmer.

Nytt medlem
På januarmøtet tok Follo
Soroptimistklubb
opp
Anny Beth Hagen som
medlem. Hun er 56 år, bor
på Kolbotn syd for Oslo, er
gift og har tre voksne
barn. Anny Beth er utdannet statsautorisert revisor, jobbet mange år med
finansiell revisjon, med økonomi og ledelse i oﬀentlig
sektor. Nå er hun ansatt som intern revisor. Anny Beth
liker å gå tur i skog og mark, samt lese en god bok.
Vi ønsker Anny Beth velkommen i Follo Soroptimistklubb!
Ingjerd Juel Ingeborgrud, Follo Soroptimistklubb

Nye medlemmer
Trine Jeanette Hansen
Helen Eliassen
Edhija Mahie
Mona Dahle
Hanne Holm
Manor Alzouki
Maryam Mostafaei Koushk
Anne Kjelstad
Liv Kjernåsen
Karin Helly-Hansen
Synnøve Aamodt Svelle
Zahra Mohamed Ahmed
Bjørg Lindheim
Alice Kjeldgaard Kloster
Marianne Haraldsen
Kari Anne Kreutz Bryde

ODAL
TRONDHEIM SyD
TRONDHEIM SyD
HAUGESUND OG OMEGN
OSLO - NORDSTRAND
DRAMMEN
DRAMMEN
TRySIL
TRySIL
HAMAR
HAMAR
LILLEHAMMER
LILLEHAMMER
STAVANGER
TØNSBERG
TØNSBERG tidl. RØROS
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B-blad
Norsk Soroptima
v/Synnøve Fagerhaug
Syvermarka 56, 6012 ÅLESUND

Morgen
Det er morgen igjen, vesle håp

Oppslagstavla

Norske soroptimisters
utdanningsfond
bankgiro

og verden frotterer seg med nyvasket solskinn.
Livets ansikt er aldri det samme

2050.29.08511

selv om vi ser på det i all evighet.

Nytt kontonr Moldovaprosjekt
2801.13.38765 (gammelt xxx.18.78155)

Forfatter: Kolbein Falkeid
Utgitt: Hentet fra samlingen «Redningsforsøk»,
Cappelen, 1983

Sekretærinformasjon
Klubbene er nå selv ansvarlige for å
holde informasjonen om sine medlemmer oppdatert i vårt medlemsregister.
Dette gjelder alle inn- og utmeldinger
og endringer i medlemsopplysninger.
MEN - klubbene skal fortsatt sende inn
melding til landssekretæren etter årsmøtene om hvem som er valgt til de
ulike styreverv for påfølgende soroptimistår.
Disse opplysningene skal klubben IKKE
legge inn. Frist for innsending er 1. mai.
Elektronisk skjema ligger på
www.soroptimistnorway.no/skjema

Norske Soroptimisters
vannprosjekter i
Moldova
Bankgiro 2801.21.62369

Aktuelle webadresser

Viktige datoer

Stoff til Soroptima sendes til
soroptima@soroptimistnorway.no

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

Soroptimist International
www.soroptimistinternational.org

9.–12. juli
International Convention Istanbul

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

18. oktober
Årets TV-aksjon

Europaføderasjonen
www.soroptimisteurope.org
Soroptimist Project Matching
www.soroptimistprojects.org
FOKUS:
www.fokuskvinner.no
FNs kvinneorganisasjon:
www.unwomen.org
FN-sambandet:
www.fn.no

Annonsepriser
Helside - kr. 2.800,1/2 side - kr. 1.400,-

1/4 side - kr. 700,1/8 side - kr. 350,-

