Medlemsmøte Soroptimist Oslo II 11. september 2019
Referent: Tove Bull-Njaa
SAKER:
1. Lystenning/innledning/referat fra sommermøtet
Ingrid ønsket velkommen. 15 medlemmer, Kamilla og Anita til stede.
Ingrid oppsummerte sommermøtet som interessant og med mye relevant informasjon også for
dagens situasjon i Norge. Godt møte med god oppslutning.
2. Foredrag ved professor emeritus Trond Schumacher
Han holdt et spennende foredrag om spiselig og ikke-spiselig sopp og svarte på spørsmål. Lærerikt og
til inspirasjon.
3. Referat fra Soroptimist International Convention i Kuala Lumpur i juli
Kirsti informerte og viste bilder fra Convention. Denne samlingen holdes hvert fjerde år. I år var det
til stede 1000 Soroptimister som representerte 120 land, seks fra Norge. Kirste presiserte at både det
faglige og sosiale var interessant. Gode foredrag om de områdene Soroptimistene arbeider med.
Neste Convention skal være i Dublin i 2023.
Kirsti hadde vært innom Georgia på hjemveien, og hun traff da noen Soroptimister der. Det var et
interessant møte. Kirsti synes Georgia er et fascinerende land som hun anbefaler et besøk til.
4. Referat fra Distriktsmøte 10. september.
Unn V., Unn S og Henriette møtte for vår klubb. Oslo-klubben arrangerte møtet. Unn S orienterte om
at det ble gitt en god presentasjon av opplegget for TV-aksjonen 20. oktober. Klubbene i distriktet
har et samarbeidsprosjekt i forbindelse med TV-aksjonen. Dette gjelder en forestilling av «Valgt det»
15. oktober på OsloMet. Vi har forpliktet oss til å kjøpe billetter. Billettinntektene går til TV-aksjonen.
5. Prosjektet «Gavebrev»
Ingrid orienterte om den forpliktelsen vi som klubbmedlemmer har forpliktet oss på når det gjelder
kjøp av gavebrev/gavekort. De som foreløpig ikke har kjøpt, oppfordres til å kjøpe en pakke med ti
gavekort til Kr. 1000. Unn S overtar nå gavekortene fra Kirsten.
6. Nytt fra Unionen og fra styret i Oslo II
a) Ingrid U, Unn V og Henriette skal gå gjennom e-postadresser og annen informasjon som ligger på
nettet.
Ringerikeklubben, som er svært aktiv, skal arrangere Nordic Meeting for Soroptimister 5.-7. juli 2020.
b) Ingrid U vil se nærmere på hvordan prosjektene våre kan rapporteres videre i år. Det er
kompliserte skjemaer for rapporteringen. Kirsti foreslår at Oddveig S i Unionen kan kontaktes for
bistand. Ingrid vil også skrive årsrapport før hun slutter som president – og sende rapport til
Brønnøysundregisteret.
Det ble informert om at aprilmøtet neste år holdes første onsdagen i måneden pga påsken.
Kontingent for 2. halvår må betales nå. Ingrid SM sender ut purring til de som ikke har betalt.

Anita og Kamilla vil bli tatt opp som nye medlemmer i Oslo II i oktobermøtet.
7. «5-minutt» og dikt
«5-minutt» utgikk pga tidsnød.
Janniche leste diktet «Kor mykje kostar ein indianer» av Helge Torvund.
----Kurven gikk rundt.
Det kan brukes Vipps til kurven – til 512173.

