
Referat fra digitalt medlemsmøte i Ålesund Soroptimistklubb 6.april 

2021 

 
Møtet ble ledet av Kristin Ness. Hun minnet om  at det er viktig at alle medlemmene samarbeider i 

en av prosjektgruppene da det blir et mer givende medlemskap (unntatt styret). 

 

Prosjekt 1. Mentorprogrammet. Mentorene veileder og hjelper utenlandske kvinner med høyere 

utdanning til å skaffe seg jobb. De klubbmedlemmene som hittil har vært mentorer , har gitt positive 

tilbakemeldinger. Opplegget er ikke for arbeidskrevende, men givende for begge parter. 

Programmet videreføres, og flere oppfordres til å delta. Synnøve Berge, Oddrun Nedregård, Birgitte 

Torset, Anja Sanden, Hilde Sylte, Berit Misund Dahl meldte seg på dette prosjektet. 

Språktrening for de kvinnene som trenger å lære mer norsk og få informasjon om det norske 

samfunnet, har vært en del av dette programmet. Eli Refsnes og Kari Scott-Dahl Pedersen har, etter 

positive erfaringer, meldt seg til å bidra til slik trening om det blir aktuelt 

 

Prosjekt 2. Venneprogrammet. Dette er et tilbud om alternativt nettverk til kvinner som har blitt 

utstøtt fra sin familie og dermed har mistet sitt opprinnelige nettverk. Shirly Sotiri Valdal og Sarah 

Daragmeh har deltatt på en samling i regi av Ringerikeklubben. De kan gi flere medlemmer 

opplæring om det er ønskelig. Eli Rørhuus Refsnes, Kari Blindheim,Hilde Skjong Sylte, Kari Scott-

Dahl Pedersen meldte seg. 

Venneprogrammet er også oppført som programpost på Lands-og representantskapsmøtet 2021. 

 

Prosjekt 3. Markering av 8.mars og 10. desember. Det er en fordel å ha en komite som jobber for  

disse sakene og slik også promoterer klubben. Helene Birkeland,Kristin Løland Jacobsen, Inger-

Johanne Kverndokk meldte seg. 

 

Prosjekt 4: Hvordan skaffe inntekter fra de  to litografiene som klubben har fått i gave fra 

Lionsklubb Aksla Ålesund? 

Kunstnere:Eli Hovdenakk. «Uredd».    Thørrisen « Himmeltegn». 

Ingebjørg Erdal har mer informasjon om bildene. På et tidligere møte ble det foreslått at inntektene 

skal gå til Moldova-prosjektet. 

 Hilde Skjong Sylte vil i samarbeid med styret ta seg av denne saken. De vil finne ut verdien av 

bildene . Det ble bl.a. foreslått loddsalg blant klubbmedlemmer, venner og loddsalg på L&R møtet 

og at bildene legges ut på klubbenes nettbutikk . 

 

Jubileumsstipend: I anledning hundreårsjubileet 2021 for Soroptimist International har 

Unionsstyret lyst ut ti stipend på kr 5000, med søknadsfrist 1.juni 2021. En prosjektbeskrivelse må 

legges ved søknaden. Pengene må brukes til markedsføring og gjennomføring av arrangementer. De 

som mottar stipend, må også forplikte seg til å skrive rapport. Det anbefales at klubben vår søker. 

Det ble foreslått at f.eks. Prosjekt 3 kan benytte denne muligheten. 

 

Klubbens nettside: Kristin Ness viste oss presentasjonen av Lands-og representantskapsmøtet med 

program. Dette arrangeres 29. og 30. mai 2021 i Ålesund. Vi gir honnør til Birgitte Paulsen Torset 

og Randi Mordal Hessen som har hatt ansvar for programmet og den flotte presentasjonen. 

 

 

Kari Scott-Dahl Pedersen, referent. 


