
Referat fra medlemsmøte i Soroptimist 04.05.21: 

 

Pkt. 2: Orientering om Moldovaprosjektet ved Birgitte Torset, og Janna Cropotova forteller om 

oppvekst i Moldova: 

Birgitte 3. visepresident, og følger opp Moldovaprosjektet, Kvale er leder for Moldovakomiteen der 

hun er medlem.  

Følger opp prosjektet »Educating youth for the future». Livsmestring, dvs. sette seg mål og bruk av 

penger. Vi betaler inn via «lilla sløyfer» etc. Fadderklubber: Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Follo og 

Rygge og Holmestrand, også planer om ny klubb i Cantemir. 

Moldova har ingen egen Union ennå pga. for få klubber så Norgesunionen er «Mature Union» og 

bidrar også med kontingent. Det har mange ulike prosjekt på gang i Moldova bl.a. brønnboring. 

Janna er 1 amanuensis og foreleser på NTNU og har ulike prosjekt der.  Hun trives i Norge med 

turgåing men det er litt kaldt (kalde vintrer, men varme sommere i Moldova). Hun jobbet i Moldova 

som forsker med grønnsaker, og nå i Norge med fisk. 

Moldova er et lite land mellom Ukraina og Romania med ca. 3 mill. innbyggere, også fra andre land i 

området, og er republikk med kvinnelig president. De snakker moldovsk, rumensk og russisk og er et 

jordbruksland der 75% er oppdyrket, særlig av hvete, mais og bygg og vindruer. Pensjonister må 

underholdes av familien. Transnistria er en region av landet som er nært knyttet Russland, og som 

har egen president etc. og snakker bare russisk. De har mange gamle kloster som er verdt et besøk, 

samt «Old Orhei» og skoger i Codri.  

De har frihet i et demokratisk land, men har problem med veldig lite penger, og får lite lån. Kvinner 

har ikke råd til å studere, men har mange utenlandske studenter; men har ikke likestillingsproblemer. 

Mange kvinner jobber i utlandet, mens barna sitter hjemme hos far i Moldova. 

Hyggelig dame som lot oss få innsikt i Moldova og hennes bakgrunn derfra. 

 

Pkt. 3: Hvordan det har vært å sitte i Unionsstyret ved Synnøve Fagerhaug. 

Skriver referat fra ulike møter i Unions-sammenheng med mye info. Randi Hessen har innført 

«Presidentens møte», og det legges ut bl.a. PP fra møtene. 

«Hvem, hva og når» ligger på Unionssiden med navn på alle, og ulike viktige datoer. 

Tar imot rapporter fra klubbene, samt saker til Representantskapsmøtet. 

En veldig lærerik periode, og mulighet for nye hyggelige kontakter. Mye arbeid med en så aktiv 

President!  

 

Pkt. 4: Vennskapsprosjektet – video av Romerike soroptimistklubb: 

I vår klubb har det blitt delt ut brosjyrer om vennskapsprosjektet, og to av medlemmene i klubben 

har vært på kurs. 



Video vist til oss med to hyggelige damer fra Romerike soroptimistklubb som presenterte prosjektet 

«Vennefamilie». Kvinner som er uten familie mellom 18 og 30 år (ofte utenlandske kvinner), enten 

selv meldt seg ut av familien eller har blitt tvunget ut, og har lite nettverk utenom familien. Slike 

kvinner ønsker vi å bli venn med.  

Har laget kursopplegg over to kvelder, og går litt inn på det å være en venn, samtidig som å fokusere 

på ulikheter i kultur etc. herunder æreskultur. Det er så enkelt som det å «bare være en venn». 

Fått INDI-midler og kan invitere til kurs flere steder i Norge. Bidra til bedre integrering, og bidra til en 

stolthetsfølelse i Soroptimistklubbene i hele landet. 

 

Div. info: 

4 i vår klubb har meldt seg på Vennskapsprosjektet så langt. Romerike har 3 kurs til høsten, ikke 

Ålesund. Kanskje vanskeligheter med aldersforskjellen? 

Christina Duwe ble ønsket velkommen som medlem i klubben. 

Inger Johanne Kverndokk blir 80år nå i mai. Gratulerer! 

Fått tilsendt 200 brosjyrer som distriktskontaktene har laget, og vi får en hver, 1800 stykker hos 

Ringerike klubben. 

Boken kommer: biblioteket vil gjerne utvide til hele Ålesund kommune. Styret ønsker å beholde 

området til gamle Ålesund kommune. 

Påmeldingsfrist 20. mai til R&L møtet. Mange påmeldte allerede.  18 stk. fra klubben, så gjerne flere! 

Trenger 3 personer til å telle stemmer, samt servering av mat og pynting til Unionsstyret på 

Momentium på Giske. Noen klosser må også kjøres ut. Teknisk-komite tar ansvar for klossene 

(hentes på NTNU) og pynting. En av komiteene ordner mat og drikke på lørdag og Bankett-komiteen 

mat og drikke på søndag. Kontaktperson: Hilde Skjong Sylte, som har kontakt med Kristin Ness. 

Saksliste for Unionsstyre, les på nettsiden og gi evt. Tilbakemelding til Ingebjørg. To klubber ønsker 

Unionsstyre fra 2023, Halden og Sandefjord.  

Sommermøte tirsdag 8. juni i Holmeskjærsvika, forhåpentligvis!. Hvis ikke blir det tur på Aksla ved 

dammane. 

Referent: Synnøve P. Berge 

 


