
 

 

Ålesund Soroptimistklubb 

Møtereferat 

07.09.2021 Holmeskjærsvika kl 19:00 – 21:15 

 

President Ingebjørg Erdal ønsket velkommen, spesielt til Hanna Jaatun Heigre fra Sandnes, 

Hun er leder for Norgesunionens Ekstensjonskomite som består av Hanna, Bente Thoresen 

Plaszko fra Kristiansand Øst, Cecilie Haraldstad Moen fra Arendal Grimstad.  

Hanna har laget den nye brosjyren sammen med Margaret Støle Karlsen og Ellen Wiik fra 

Larvik.  Vertskap for Hanna: Reidun Hessen. 

 

Diskusjon: Hvorfor faller medlemstallet? 

Hvordan skal vi være synlige?  

Hanna: viktig å invitere aktuelle kvinner til et informasjonsmøte; Venneprosjekt, dersom du 

syntes det er interessant gjør sikkert andre det også. Gjennom Ekstenskajonskomiteens 

møter kan en få nye bekjentskap.  

Brosjyren viser innspill til Handlingsplan for å øke medlemstall og ta vare på medlemmer. 

Det må gi ei mening å være med som Soroptimist:  

- Fremme hvordan vi bidrar til bedre levekår for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt.  

- Medlemmer med forskjellig yrkesbakgrunn – positivt for rekrutering. 

- Rekruteringsarbeidet bør være å engasjere ykesaktive unge kvinner.  

- Studentmedlemskap: ev. redusert pris.  

- Fadderordning for nybegynnere.  

- Enkelte slutter fordi de ikke helt har fått konakt  

- Få nye inn i grupper, mulig å møtes utenom i mindre grupper.  

- Ta godt i mot de som er i permisjon, (de slutter ofte etterpå)  

- Tiltak: passe på å inkludere alle, unngå å sette seg i vante grupper når nye deltar.  

- Viktig: Trygt, godt, motiverende å delta i det vi jobber med og ha følesen av å tilhøre et 

felleskap. Være tydelig på hvordan alt henger alt sammen, kriterier for medlemskap og 

hvordan det arbeides.  

- Viktig: Når en introduserer til klubbens nye prosjekter, engasjere for at alle kan delta. 

Fordele praktiske små oppgaver. (Italia har forankra i handlingsplan: at alle må ha noe å 

gjøre.) 
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Side 2 

 

Handlingsplanen viser pyramiden for flere konkrete tiltak for å nå målet om flere 

medlemmer. 

Ingeborg takket Hanna for deltagelsen. 

 

May Gunn Thrones fortalte 5 min om orgnaisajonen N.S.P. Aid 

Organisasjonen: NSP Aid er bygd på kristelige verdier, driver hjelpearbeid i slummen i 

Nairobi. De driver et barnehjem utenfor Mombasa. I samme distrikt bygges nå en 

barnelandsby med hus som rommer 8 barn og ei mor. Landsbyen bygges etter hvert som de 

får midler. Det aller meste av midlene som kommer inn går direkte til hjelpearbeid, da 

administrasjonen er minimal. I tilegg har de en yrkesskole i Etiopia. Det er faste givere og 

flere har donert store beløp. Faddere betaler for ett barn.  

 

Presidenten orientert om distriktsmøte.  

Ønsket nytt styre velkommen.  

Ingen loddsalg pga. korona. Penger ble Vipset: Moloveien Soroptimist.  

Inger- Johanne spurte etter Bok om Soroptimister 1999-2000-2001 

Novembermøte muligens i Seilforeninga, som har nytt lokale i Nørvevika.  

Referent Inger-Johanne Kverndokk 

 

 

 

 


