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Årets guvernørmøte gikk av stabelen
i København. 180 soroptimister var
samlet til intensiv arbeidsinnsats og fra
Norge var det i tillegg til guvernørene og
unionspresident Gerd Halmø, 1. vise-
president Kirsti Guttormsen og unions-
suppleant Aud Baadstrand Skare.

Middag fredag kveld og hvert bord fikk
utdelt to spørsmål hver angående eks-
tensjon/retensjon. Det ble livlige dis-
kusjoner rundt bordene og resultatene
ble presentert senere på kvelden i eget
møte for guvernørene. Mange gode for-
slag kom opp. Disse ble samlet og
presentert på møte dagen etterpå. Vi vil
få dem tilsendt etter hvert.

Lørdag morgen og møtestart:
Det var mange forslag til lov- og
vedtektsendringer. Det vil komme
referat fra SIE senere, men vi vil ta med
de viktigste endringene her.
En del av forslagene var tilpasninger og
korreksjoner i forhold til SI sine lover.
Føderasjonen ønsker å forenkle lover og
vedtekter på alle plan i organisasjon. 
Dette er gode nyheter. Planen videre vil
se slik ut: 

•  GM 2015: Diskusjoner om utkast til
nye føderasjonslover
• GM2016: Endelig beslutning om
føderasjonslover, diskusjon om utkast til
lover for unioner, Single Clubs og
klubber og vedtekter for Føderasjonen.
•  GM2017: Vedtak på de ovennevnte
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Høsten nærmer seg med
stormskritt og verv skifter
hender både her hjemme og
ute i organisasjonen vår.

Dette nummeret vil i hovedsak
handle om guvernørmøte i Kø-
benhavn. Det vil komme en fyldig
rapport fra SIE senere, men vi prøver
å få med oss noen inntrykk her.

En spennende medlems-
undersøkelse har vært gjort og alle
resultatene kan du finne på våre
hjemmesider.

Jeg er inne i min siste uke som
guvernør. Det har vært spennende
to år og jeg har lært organisasjonen
å kjenne ved å grave meg ned i all
den informasjon som ligger der ute.
Jeg er blitt kjent med mange nye
soroptimister og fått anledning til å
chartre en klubb. En stor opplevelse!
Gerd og hennes styre har vært ut-
merkede støttespillere og jeg takker
dem alle sammen. En stor takk til
alle for gode tilbakemeldinger på
guvernør-info og ikke minst takk til
Margaret som har fått Marits og
mine skriblerier til å se veldig flotte
ut. Nå overtar guvernør Marit og
Aud Baadstrand Skare, vår nye
guvernør, roret.
Jeg ønsker dem lykke til! 

Hilsen

Siren

HUSK!
Dersom klubben har medlemmer
som ennå ikke leser/kan åpne 
e-post med vedlegg, husk å kopiere
guvernørinfo til dem - på papir!
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Guvernørmøtet
i København
11.-13. juli 2014

PROGRAMME NEWS God stemning ved møtets start.

Fra v: Aud Baadstrand Skare, 
1. visepresident Kirsti Guttormsen, unions-
president Gerd Halmø, guvernørene Marit
Øgar  Aasbrenn og Siren Hammer Østvold



lover og vedtekter.

Unionene vil bli involverte og Norge
har meldt fra at vi er interesserte i å delta
i prosessen.

Norge hadde inne flere forslag. 
Dessverre gikk ingen av dem igjennom. 
1. Egen møteleder: 14 stemmer for og 35
mot. I dagens lover ligger det allikevel
inne at det er mulig for henne å peke ut
en møteleder, dersom hun ønsker det.
2. Unionspresidenten skal ha talerett: 
23 stemmer for og 24 mot.

3. De andre forslagene ble trukket som
konsekvens av resultatet over.

•  Sverige hadde inne forslag om end-
ring av tidspunkt for når vi skal melde
inn antall medlemmer til Føderasjonen.
Det nye forslaget gikk ut på at datoen
burde settes til 1. oktober 
Forslaget gikk ikke igjennom.

•  Hellas sitt forslag om 2/3 flertall for øk-
ning i kontingent, ble ikke vedtatt.

•  Forslag fra styret: Språket som brukes
på styremøtene skal være engelsk.
Vedtatt

•  Tyskland hadde et forslag om end-
ring av antall delegater til unionens års-
møte for unioner som har mer enn 100
klubber. Forslaget ble vedtatt.

•  Lovkomiteen hadde forslag end-
ringer i teksten om «Medlemskap».
Dessverre opprettholdes ordlyden «by
invitation only» og forslaget omhandlet
kun språklige endringer ved skifte av
klubb. Vi hadde vel håpet at det etter
hvert skulle løses litt opp i ordlyden, slik
at rekrutteringsprosedyren ville bli
lettere. 

•  En viktig post var gjennomgang av
Solidarity Fund sine statutter. Målet med
dette fondet er å hjelpe Unioner og
Single Clubs i en overgangsperiode der
man har økonomiske problemer. Styret
ønsket å skjerpe regelverket. Det er
medlemmene i Europaføderasjonen
som bidrar til fondet og styret er for-
pliktet til å bruke fondet på en ansvarlig
måte. Bakgrunnen for ønsket om end-
ring, har vært mangelfull rapportering
fra Unioner og Single Clubs. Mange
Single Clubs har ikke overholdt sine for-
pliktelser i forhold til det å være med i
vår organisasjon. De har heller ikke for-
stått at støtte fra fondet er kun for en
midlertidig periode.

Per i dag kan Single Clubs etter
søknad slippe å betale kontingent
1.året,  2. året 1/3 og 3. året 2/3.

I forslaget fra styret var dette tatt
bort. Det nye er at klubber må ha vært
aktive og selvforsynte de første tre
årene. Dette er viktig at klubbene forstår
dette, dersom de fortsatt skal være en
del av organisasjonen vår. De må kunne
klare seg på egenhånd. Klubber som har
klart seg de første tre årene og som
oppfyller kravene, kan søke om støtte
dersom noe uforutsett skjer og de får
problemer med å betale kontingenten.
Forslaget ble vedtatt. 

•  En mengde rapporter ble gjen-
nomgått og vedtatt. 
•  Søknader til Scholarship og Action
Fund ble gjennomgått.

Rygge-klubben fikk 400 Euro fra
Action Fund til sitt prosjekt
«Education for the Future». Engelsk-
kurs for kvinner i Moldova.

EUROPAFØDERASJONENS NYE
PROSJEKT
Anne Simon, SIE Executive Director gikk
igjennom Europaføderasjonens nye
prosjekt «Fighting violence against
women and girls (VAWG) across Europe,
the Middle East and Africa». Prosjektet
er et samarbeid mellom flere interna-
sjonale organisasjoner, som WHO,
CEDAW, Verdensbanken, European
Women´s Lobby og George Wash-
ington universitetet.  Det er gitt 20 000
Euro til en spørreundersøkelse og gjen-
nom en kvantitativ og kvalitativ
kartleggingsmetode og gjennom inter-
vju med sentrale tjenestemenn og
internasjonalt anerkjente eksperter, vil
man se på utbredelsen av vold i 60 land.
Dommer Silvana Arbia (som mottok
SIEs fredspris i 2013), vil lede arbeidet.
Vår egen Sigrid Ag er med i et
rådgivende organ/styringsgruppe i SIE.
Studien vil lanseres i september 2014
og de viktigste resultatene vi bli
presentert i mars 2015 på CSW59. Det er
videre planlagt en stor konferanse i
midten av 2015. 

Best Practice Award:
113 prosjekter var sendt inn og det
skulle deles ut 11 priser.  2 fra hver
kategori, samt «Overall winner of the
year».
• Education: Vinnere Østerrrike 

og Sveits/Mali
• Economic Empowerment: 

Nederland og Italia
• Elimination of Violence Against

Women: Frankrike og Tyskland
• Health: Togo og Ukrania
• Sustainable Environment: 

Sverige og Madagaskar

Årets «Overall Winner» ble Italia med
prosjektet «56 protected courtrooms for
minors». Gå inn på http://www.sor-
optimisteurope.org/programs/best-
practices og se alle vinnerne.

Nytt av året var fotokonkurransen
With Your Eyes Only. Det var sendt inn
48 bidrag og det ble kåret vinnere i flere
kategorier.
• Kategori 1: Women & Girls for a

Healthy Environment
Vinnere: Hellas og Tyrkia

• Kategori 2: Women & Girls stop
wasting
Vinnere: Italia og Rwanda

Juryen var svært imponert over
deltakelsen og bestemte seg for å dele
ut to «Candy Prizes» som gikk til Italia
og Belgia. Fotokonkurransen finner
du på
http://www.soroptimisteurope.org/act
ivities/news/sie-2014-photo-
competition-winners

Som alltid var det kjekt å være på et
internasjonalt møte. Mange hyggelig
soroptimister, nye og gamle bekjent-
skaper og ikke minst det å få oppleve
hvilken flott organisasjon vi har.
Hyggelig møte med Ioana Ciumac fra
Edinet, Moldova og en hyggelig over-
rekkelse av gave fra en takknemlig sor-
optimist som hadde fått støtte fra
Utdanningsfondet, satte en ekstra spiss
på møte.

Unionspresident Gerd Halmø og Rose

Angele Barry, Single Club delegate fra Burkina  

Fra v. Marit, Ioana og Siren 



Den 
internasjonale 
fredsdagen 

-21. september

I 30 år har verden og FN markert
denne viktige dagen gjennom ord,
tanker og gjerninger. Det er en dag "viet
til å styrke idealer om fred, både innenfor
og mellom alle nasjoner og folkeslag".
Vi trenger ikke å se langt for å forstå
hvorfor akkurat dette året og denne
dagen og det den står for, er gjen-
nomsyret med en følelse av at det
haster. Gjennom nyhetssendinger får vi
historier om voldsomme konflikter
rundt om i verden og unevnelig
brutalitet som gir oss et bilde om at vår
verden er i en dårlig forfatning.

Som soroptimist, er global fred en av
våre verdier. Vi vet også at kvinner og
jenter ofte bærer byrden av disse
voldelige konflikter - disse konfliktene
som de sjelden starter og sjelden opp-
rettholder. I tider med krig, utgjør
kvinner ofte flertallet av flyktninger og
de er mål for seksuell vold og blir
terrorisert kun fordi de er kvinner.

Som soroptimister vet vi også at
kvinner spiller en unik rolle i å holde
fred i samfunn som er i fare for konflikt
og gjennom dialog fungerer de som
fredsbyggere i sine lokalsamfunn. 
Men til tross for dette og til tross for økt
innsats for å inkludere kvinner som
likeverdige i fredsbyggende prosesser i
det sivile samfunn og av FN og selv når
de sitter rundt forhandlingsbordet, er
kvinner fortsatt overveldende eks-
kludert i diskusjoner. Dette betyr at
fredsavtaler, når de er nådd, ofte overser
halvparten av befolkningen. En
levedyktig og varig fred bør absolutt
være for alle mennesker, men det er
vanskelig å forestille seg hvordan dette
kan skje dersom kvinner ikke har noe å
si i fredsbyggingsprosessen.

Den internasjonale fredsdag bør
være en anledning for hver enkelt av
oss til å reflektere, alene og sammen
med andre, i hvilken retning vår verden

tar. Som soroptimist bør vi spørre om
hva vi kan gjøre for å hjelpe kvinner og
barn som lider i krig. Tyrkiske sor-
optimister som støtter utdanning av
syriske flyktninger i leirer på den tyrkisk-
syriske grensen - og soroptimister fra
hele verden som har bidratt til dette ini-
tiativet - er et viktig eksempel i denne
forbindelse.

På den offisielle internasjonale freds-
dag sitt nettsted står det: 
«hvem som helst og hvor som helst kan
fredsdagen feires». Det kan være så
enkelt som å tenne et lys midt på
dagen, sitte i stille meditasjon eller gjøre
en god gjerning for noen du ikke
kjenner.  Du kan også dele tanker, meld-
inger og bilder til minne fredsdagen på
sosiale medier.

Ulla Madsen
SIE President 2013 - 2015

Les hele undersøkelsen på 
http://intranett.soroptimistnorway.n
o/aktuelt/stor-oppslutning-om-sies-
spoerreundersoekelse.aspx

Vi tar med noen av Norges resultater
fra spørreskjemaet som er gikk ut til alle
unioner og Single Clubs i Europa-fødera-
sjonen om rekruttering av nye
medlemmer og hvordan en skal ta vare
på de medlemmene en har. Fra Norge
svarte 35 klubber. Våre svar i Norge skiller
seg fra snittet for alle klubbene i Europa
på noen punkter. 

Spørsmål 1: Hva har hjulpet vår
klubb til å få nye medlemmer.
Til høyre ser du svarene:

Medlemsundersøkelse!

Top reasons:
1.Soroptimist values –91% agree
2.Possibility of professional networking
–84% agree
3.High quality of projects –75% agree

I  europeiske klubber generelt er også soroptimistverdiene viktig (90%), men som
det nest viktigste rangerer klubbene "høy kvalitet på prosjektene" (85%). 
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Spørsmål 2: Hvordan skal vi
beholde medlemmene.
Til høyre ser du svarene:

Top reasons:
1.Strong friendships –92% agree
2.Good teamwork –92% agree
3.High quality of projects –78% agree

Der svarer vi nokså likt. "Godt sam-
arbeid og aktiv deltagelse" får 94 % og
"Sterke vennskap" får 95% i europeiske

klubber. 

Spørsmål 3: Hvilke 
hindringer ser vi i 
rekrutteringsarbeidet. 
Til høyre ser du svarene:

Top reasons:
1.  Average age –84% agree
2.  Low visibility of the organisation –    
69% agree

3.  By invitation only restriction –
60% agree

"Alder på medlemmene" og "økonomi"
er de to viktigste utfordringene i de 
europeiske klubbene. 

Spørsmål 4: 
Hovedgrunner til å forlate klubben.
Til venstre ser du svarene: 
Top reasons:
1.Ageing –73% agree
2.Organisational structure –54% agree
3.Too much bureaucracy –53% agree

"Økonomi" og "alder" er de to viktigste årsakene til at
medlemmer forlater klubbene i Europa. 
En annen interessant sak er at i Europa svarer 47 % 
at konflikter innenfor egen klubb er 
medvirkende årsak til at medlemmer 
forlater klubben. 
I Norge svarer bare 9 % det samme.


