
GUVERNORinfo 

Norges forslag om nytt tillegg til vedtekter
gikk igjennom!
Etter et kaotisk elektronisk valg på Guvernørmøte i
Palermo 2011, besluttet daværende guvernør Solveig
Haug Urdal og Margaret Støle Karlsen, i samråd med
Unionsstyret, å sende inn et presisert forslag til av-
stemmingsprosessene. 
Dette var så klargjørende at det ikke kom en eneste inn-
sigelse og vi måtte heller ikke klargjøre noe nærmere. 
Bra jobbet!

"Under guvermøtet i Berlin ga
føderasjonspresident Kathy Kaaf
kredit til Norgesunionen for årets
R&L-møte i Harstad.  I tillegg
høstet vi lovord for vårt arbeid
med strategiplanen for 2011-
2015 med tilhørende årlige hand-
lingsplaner. 

Deler av vår årsrapport til SIE
ble lest opp i plenum, og det ble

spesielt fremhevet at dette skjer
både på unions- og klubbnivå, og
at vi benytter samme mal for å
skape identitet og tilhørighet.  I
påfølgende pause kom den
luxemburgiske unionspresidenten
opp til oss og spurte om hjelp.  I
ettertid har vi også fått forespørsel
fra Danmark, noe som er hyggelig
- men som samtidig forplikter."

Sigrid Ag, 
unionspresident
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Kristin Ruder                               Siren Hammer Østvold
governor2@soroptimistnorway.no                governor1@soroptimistnorway.no  

Støvet etter kongressen i Berlin har
lagt seg og tiden er inne for bearbeiding
av inntrykk og referat fra guvernørmøte
og kongress.

Dette nummeret omhandler
høydepunktene fra Berlin og skal in-
spirere deg til å gå inn på hjemmesiden
for mer informasjon. Soroptima kommer
i november ut med et fyldigere referat fra
guvernørmøtet og dekning av hele kon-
gressen. 

Min tid som guvernør varer ut
september og jeg vil takke nære med-
arbeidere og ikke minst et fantastisk
unionsstyre. Vi er blitt sterkt motivert til
ekstra innsats under Sigrid Ags ledelse.
Harstadklubben har jobbet fram
vellykkede arrangement. 

Det har vært en spennende og lærerik
reise med mye arbeidsglede og latter.
Margaret Støle Karlsen og jeg startet
med Guvernør Info og det er fantastisk
hyggelig at dette prosjektet har vært til
nytte og glede for medlemmene. Siren
Hammer Østvold har fulgt naturlig med
inn i arbeidet som neste guvernør, så
dette er kanskje bare starten på videre
”kortreist informasjon”? Det har vært
viktig for oss å bringe Europafødera-
sjonen (SIE) nærmere våre medlemmer;
hva tenker de, hvilke saker jobber de med
og hvordan ser de ut de som er våre
tillitsvalgte  i SIE? Det jeg har sett av ut-
ført arbeid i organisasjonen, har
imponert meg stort. 

Jeg ønsker alle som er påtroppene i
nye verv fra oktober om å ” utføre vårt
arbeid med verdighet og under ansvar”
……..OG med glede.

Lykke til!
Kristin Ruder

god høst!
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HUSK!
Dersom klubben har medlemmer
som ennå ikke leser/kan åpne e-
post med vedlegg, husk å kopiere
guvernørinfo til dem - på papir!

NORGE
FIKK GJENNOMSLAG!
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22. mars

* Det var 49 guvernører 
tilstede på guvernørmøtet

* Soroptimist International of 
Europe ble tidligere 
forkortet SI/E.  Det skal nå 
skrives SIE 

* I vår føderasjon, SIE, er det:
58 land, 1164 klubber og
34.935 medlemmer

* I hele organisasjonen er det
85 000 medlemme

*  2011-2012 ble det brukt:   
7.241.684 Euro på prosjekter.

* 40 dollar fra hvert medlem  
i organisasjonen er blitt satt 
inn i prosjekter for utdan-  
nelse for kvinner.

*18 mai 2014 vil bli arrangert   
10. maraton i regi av SIE 
i  Kingali
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Best Practice Awards
ISLAND OG SVERIGE VANT HVER SIN PRIS. Vi gratulerer!

Best Practice Awards blir delt inn
etter SIEs 7-årsplan med de 5
delmål ( pyramiden).

Island
SI HAFNARFJORDUR 
OG GARDABAER

Under mål 1- punkt 1:
”Øke tilgangen til både formelle og
uformelle læremuligheter/utdann-
ing/opplæring ”

FINN DIN X -FACTOR:
Dette prosjektet hjelper unge
kvinner som i utgangspunktet har
det dårlig økonomisk eller stiller
sosialt svakt, til å bli bedre kvalifisert
og bygge opp  selvtillit. Ved å ta del
i dette programmet fikk de flere
muligheter, det gav dem også
større styrke og et mer positivt syn
på fremtiden. Klubbene hadde først
et seminar for tre kollegaer og ut-
viklet en coaching -metode som til-
rettela deltagerne til å oppdage
sine egenskaper og uttrykke disse
med tillit. Målet var å bygge selvtillit
og få frem personlig identitet for
hver kvinne. Dette gir dem igjen
styrke til å bygge opp en visjon for
fremtiden. 60 unge kvinner fikk ta
del i dette seminaret.

SI Hafnafjordur og Gardabaer
jobbet med en utdannet coach,
sammen med rådgivere og rektorer
fra tre gymnas. Planen er å fortsette
med prosjektet og utvide det til
alle klubbene på Island, slik at flere
unge kvinner kan få det samme
tilbudet. 

Klubben legger vekt på at i
dagens samfunn må kvinners
ferdigheter og utdanning støttes

og videreutvikles. Fremtidens
arbeidsgivere vil se seg om etter
trygge og karismatiske kvinner,
noe som dette prosjektet
fremmer og oppmuntrer til.

Sverigeunionen 

under mål 1 punkt 5:
” Ha fokus på kvinners behov ved
å forbedre miljømessig bærekraft
utvikling og redusere effektene
av klimaendringer og
naturkatastrofer”

SOLVATTEN 
– SOLAR SAFE WATER SYSTEM:

Solvatten er en egen sluttet
enhet( som en koffert) som ut-
nytter solens energi for å rense
vann. Denne transportable enhet
inneholder 11 liter vann er
patentert og vitenskapelig testet
til bruk for å letter hverdagen for
kvinner. 

Solvatten er Sverigeunionens
prosjekt for 2012-2014 og mange
klubber er engasjert for å spre in-
formasjon og skaffe penger til
dette prosjektet.
Den transportable kofferten blir
satt på et solfylt sted. Etter 2 til 6
timer, vil vannet være fritt for pa-
togener (virus og bakterier) som
kan gi sykdommer som
dysenteri, salmonella og kolera.
En indikator forteller når vannet
er klart til å drikkes. Solvatten kan
også bli brukt som varmt vann til
matlagning, vask og hygienisk
bruk.

Dette prosjektet er hoved-
sakelig rettet mot kvinner og

Internasjonale dager
som vi bør markere:

11. OKTOBER
internasjonale jentedagen
FN har bestemt at 11. oktober blir den in-
ternasjonale jentedagen, «Day of the Girl
Child». Dagen skal sette jenters sitasjon,
spesielt i fattige land, på dagsorden

17. OKTOBER
Internasjonal dag for 
avskaffelse av fattigdom
Dagen 17. oktober fokuserer vi på
fattigdomsproblemet, og på ut-
ryddelsen av fattigdom. Fram mot
2015 er FNs tusenårsmål viktige
verktøy for fattigdomsbekjempelse. 

24. OKBOBER
FN-dagen
24. oktober feires hvert år FN-dagen
verden over. Dagen er viet til å gjøre
menneskene i verden oppmerksom
på FNs mål og prestasjoner, og sikre
oppslutning om FNs arbeid.



Søndag 14. juli ble vinneren av
fredsprisen 2013 presentert og over-
rakt en pris på 20.000 Euro, sammen
med soroptimistenes fredsstatuett.
Hvert annet år blir en kandidat hedret
og mottar Soroptimist Internationals
Europas (SIE) fredspris for å ha gjort
en spesiell innsats for fred.

Silvana Arbia er dommer og var
inntil nylig tilknyttet den interna-
sjonale  domstolen i Haag. Fra 1999
til 2008 var hun ansatt som senior-
advokat og sjef for påtale-
myndigheten ved FNs internasjonale
kriminaltribunal for Rwanda (ICTR)
som hadde sitt sete i Arusha,
Tanzania. Hun gjorde en god jobb
med å sørge for at folks historier ble
hørt i denne domstolen som gjen-
nom mange år tok seg av  sakene
som hadde med folkemord og brudd
på menneskerettighetene i Rwanda å
gjøre.

Påtroppende SIE President Ulla

Madsen , som også er leder i freds-
prisjuryen uttalte ved overrekk-
elsen: ” Kvinner i Rwanda har
overbevist oss alle ved å fremstå
som agenter i å bygge opp eget
land og samtidig bygge fred”. 
Hun fortsatte med å hedre pris-
vinneren med å si: ”Silvana Arbia
har vært en enestående kvinne som
har vært en inspirasjon og  hennes
engasjement har sørget for et
bedre liv for mange.”

barn; kvinnene sparer tid og
penger og sørger for en hverdag
uten alvorlige sykdom.

Spesialpris til Italias 
unionsprosjekt:
EDUCATE TO LEAD REWARD

I over 30 år har den Italienske
Unionen arbeidet med fokus på
utdanning og lederskap.

For å vedsette denne enorme
innsatsen og gode resultater
med prosjektet ” Lederskap for
kvinner- bygg din karriere med
hjelp av mentoring” ble dette
valgt som vinner av  ”Educate to
Lead Award”!

SI Italia- unionen utdanner unge
kvinnelige studenter under 28 år
og tilbyr dem et 3 dagers kurs i
avansert lederskap. Hovedmålet
er å sørge for at deltagerne får
forskjellige redskaper som de
kan bruke videre i selvutvikling
og i kommunikasjon med
hensyn til videre jobb. Det er
viktig å skape en kreativ og kon-
struktiv karrierevei med hensyn
til egen økonomi og også gi
læring med personlige utford-
ringer til unge kvinner.

Disse prisvinnerene vi har
nevnt her er bare et utdrag - vi
har valgt de to nordiske
ettersom det var mange
vinnere. Det vil foreligge en
fullstendig liste på SIEs
hjemmesider etterhvert.
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SIEs FREDSPRIS 2013

Soroptimistenes fredspris gikk til italienske
SILVANA ARBIA!

�

NORGESUNIONENS
GUVERNØRINFO er blitt
lagt merke til og flere
klubber synes ideen er
så god at de vil prøve

noe lignende.

STJERNE I BOKA!�



Layout/redigering:
Margaret, unionens inf.medarbeider

rapport fra dette styremøte vil fo-
religge snart.

Jeg vil bruke de siste ukene som
president til å ha møte med greske
soroptimister i Athen og feire
«twinning» mellom den greske
unionen og den Albanske klubben
Tirana. Min siste chartring vil være
SI –Club Gallura på Sardinia 7.
september.  20 års jubileum for Club
of Kiev vil være en anledning til å
tilby opplæring til soroptimister i
Ukraina.  Rundt 30 har meldt seg til
å delta. Franske soroptimister har
sendt invitasjon til Paris for å feire "
50 Years i Elysée -traktaten mellom
Frankrike og Tyskland ".

Jeg ønsker deg lykke til med dine
aktiviteter etter ferien .

Vennlig hilsen

Kathy

i Berlin. Jeg setter stor pris på alle
hyggelige brev, e-poster og
telefonsamtaler fra medlemmer som
har uttrykt sin glede over både tiden
i Berlin og turene etterpå rundt om til
ulike byer i Øst-Tyskland, alt or-
ganisert og ledet av soroptimister.
Takk igjen til alle våre tyske
medlemmer som viste et enormt en-
gasjement i forbindelse med kon-
gressen. 

Forrige uke hadde vi vårt årlige SI
-Board Meeting i Cambridge, Eng-
land. De tre SIE - stemmeberettigede
medlemmene deltok:
President elect 2013-2015 Ulla
Madsen, president elect 2015-2017
Maria Elisabetta de Franciscis og meg
selv, sammen med våre to kon-
sulenter, finance director Hafdis Karls-
dottir og Renata Trottmann, fra «the
constitution and by-laws
committee», samt Executive Director
Anne Simon. Vi hadde en intensiv
arbeidsøkt med et godt  resultat og

Kjære alle sammen,
Gå inn på
www.soroptimist.water
andfood.eu og ta en titt på
bilder, videoer og taler fra kon-
gressen i Berlin.

Jeg håper du har hatt en god
sommer.

Tenk deg hvor lettet, takknemlig
og glad jeg er når jeg henter fram
minnene fra en vellykket kongress

Augustbrev fra Kathy

Guvernørene valgte ny 
føderasjonspresident for 2015-2017:

Maria Elisabetta de Franciscis, SI Italy
her med våre to guvernører, Siren til venstre 
og Kristin til høyre!

PRESIDENT I EUROPAFØDERASJONEN

Kathy Kaaf

Klubber som skal chartres:

7. september 
Chartering of Club Gallura (Italy)

14. september
Chartering of Club Saint Laurent du
Maroni (France)

Chartering of Club De Roos Van
Schagen - (Netherlands)

Chartering of Club Delmenhorst
(Germany)


