
Referat fra medlemsmøte i Ålesund Soroptimistklubb  tirsdag 2.11.2021 

i PIR-bygget i Keiser Wilhelmsgt. 22  -  18 medlemmer møtte 

 

Presidenten var forhindret til å møte og Kristin ble dagens møteleder. Hun ønsket oss velkommen, 

tente lysene og leste appellen.  

Så ble medlemmene delt i 4 grupper for å diskutere oppgavene som var satt opp på innkallingen: 

Forslag til møter fra november 2021 til desember 2022, hvordan vi tar vare på medlemmene i 

klubben, fungerer fadderordningen og hvordan vi har hatt det under korona. 

Etter at gruppene hadde gått gjennom oppgavene, ble det pause med god mat og drikke i 

«salongen» utenfor møterommet. Deretter presenterte gruppene hva de mente kunne være aktuelt 

for klubb-møtene. Det var mange gode ideer: 

- Trekke navnekort for å sitte ved bordet med forskjellige medlemmer på møtene 

- Bedriftsbesøk - kanskje hos møbelbedrifter eller lignende 

- Foredrag – f.eks. innvandrere fortelle hvordan de har det i Norge / informasjon om 

Vindmølle på sjøen / nytt fra Moa-konferansen v/Inger Johanne Langeland  

- Auksjonere bøker med hjelp/foredrag fra biblioteket 

- Ha en gruppe som tar seg av nye medlemmer 

- Velge 2 faddere, for eksempel ½ år, som tar seg av medlemmer, f.eks. gå på kino, gå tur etc. 

- Gjøre oss mer synlige, sette innlegg i aviser – for eks. om hva vi mener nå når kommunen vil 

ta bort pleiehjem for eldre 

- Bærekraft – fornybar energi – få noen som kan fortelle hva de legger i dette  

- Fadder – ta seg av nye medlemmer 

- Få medlemmene inn i grupper / være mer sosiale 

- Lage sansehage 

- Markere oransjedagene 

- Programansvarlige sjekke litt rundt på andre klubber hva de gjør og fortelle det på møtene 

 

Kristin hadde vært på distriktsmøte i Bergen og informerte oss om hva de hadde gått gjennom. Det 

var mange ting som ble tatt opp på møtet, bl.annet : 

- Klubbene skal øke med 2 personer pr. år, men det var tydelig at klubbene slet med 

- Medlemmer i alle aldre er lov å ta inn i klubbene ettersom det er vanskelig å få inn de unge 

- Hvordan ta imot nye medlemmer 

- Noen har møte med nye medlemmer før de kommer inn i klubben 

- Få inn flere medlemmer på en gang slik at de ikke føler seg alene 

- Huske oransje dagen 

- På grunn av mye reising/ferier etc. er det mange klubber som har e-møter 

- Plan for ekstensjon ble gått igjennom på møtet 

 

Møtet avsluttet ca. 2100  

Referent: Sylvi Larsgård Eliassen 


