Medlemsmøte Soroptimist Oslo II 8. mai 2019
Referent: Tove Bull-Njaa
SAKER:
1. Lystenning/innledning
Ingrid ønsket spesielt gjest Anita og foredragsholder velkommen. 11 medlemmer og Camilla til stede.
Ingrid orienterte om Babill Stray-Pedersens dødsfall 20. april. Babill var medlem i Oslo II fra 1986.
Ingrid lyste fred over hennes minne.
2. Godkjenning av referat fra aprilmøtet
Referatet fra aprilmøtet ble godkjent med den rettingen at det er Camilla som er VVS-ingeniør og
Natalie er advokat.
Ingrid refererte fra et vellykket besøk i Botanisk hage 4. mai.
3. Foredrag av pedagogisk leder Lene Lysell, Huseby barnehage: «Miljø og bærekraftutvikling»
Huseby barnehage er kommunal og har 230 barn fordelt på 17 avdelinger. Prosjektet Miljø og
bærekraft er først og fremst rettet mot førskolebarna, men hele barnehagen er involvert. Saken om
hvalen som ble funnet med plastposer i magen, gjorde inntrykk på barna. Når en barnehage skal
sette i gang et slikt prosjekt, er det mange hensyn å ta. Prosjektet må passe inn i Lov om barnehager,
rammeplanen, lokale styringsdokumenter og de ansattes kompetanse. Etter møter med barna,
personalet og foreldre, ble det laget en skjematisk plan og foreslått arbeidsmåter. Holdninger er
viktig, og barna var ivrige med å følge reglene. Miljøpoliti ble etablert. De kontrollerer og informerer
de andre avdelingene. De har også vært i bydelsadministrasjonen og kontrollert der. Det ble satt i
gang et panteprosjekt som ga mye penger. Disse ble brukt til å etablere en kjøkkenhage. I forbindelse
med at Oslo er miljøhovedstad i 2019, er barna utnevnt som miljøambassadører. De har fått mye
oppmerksomhet om prosjektet. Det ble laget en film fra barnehagen. Denne er blitt vist for
tjenesteledere i Oslo og for andre barnehager. Barnehagen har begynt med matkompostering. De er
mye ute i naturen og bruker skogen flere ganger i uka. Barna er opptatt av forsøpling. Barnehagen er
blitt kreativ når det gjelder å benytte all slags materialer. De jobber for å redusere papirbruken.
Erfaringene er at planen for prosjektet har fungert og er under utvikling hele tiden. Det har vært et
samlende prosjekt for hele barnehagen. Tankene om at det er viktig å starte med barna har blitt
sterke gjennom året. Prosjektet fortsetter.
4. R og L-møtet i Fredrikstad 26.-28. april
Ellen og Henriette refererte fra et godt møte. Hovedtema var fornyelse og rekruttering. Spørsmålet
om det er behov for oss, ble stilt. Det ble mest diskusjon om sløyfene og fargen på disse. Foreløpig
beholdes de lilla sløyfene. Prisene settes ned til 30.- fra neste soroptimistår. Det skal arbeides for å
finne fram til et nytt produkt som er lettere å selge. En egen sløyfekomite finnes. Handlingsplanen
ble ikke kommentert. Alle klubber oppfordres til å jobbe med synliggjøring og rekruttering. Det vises
for øvrig til nettsiden.

5. Orientering om hvilke forpliktelser vi har i fbm arbeid med programområdene v/Gerd
Områdene er mange, og vi må ta opp programområdene til diskusjon. Hvilke skal vi fortsette med når
vi blir ferdig med miljø? Internasjonal forståelse er et viktig område. Gerd oppfordrer til å oppsøke
soroptimistklubber når vi er ute og reiser. Når vi har vært i andre land og fått kjennskap til kultur og
kvinners stilling, kunne vi kanskje orientere om dette i et klubbmøte. Kirsti minner om at det finnes
folk i Unionen som kan holde foredrag, Ingrid kaster ballen videre til neste president.
6. Videre arbeid med «inntjenings» - prosjektene våre
Kirsten informerte om at gavekortene nå er under trykking. 500 kort er bestilt. Kr 100.- pr stk. Vi må
komme nærmere tilbake om administrasjon av kortene.
Tove la fram forslagene hun og Ingrid SM hadde drøftet. Det gjaldt å sørge for at klubben kunne
registrere seg som mottaker av grasrotandel i Norsk Tipping og vinlotteri. Dessuten forslaget om salg
av kakebokser som Ingrid la fram i siste møte. Vinlotteriforslaget fikk ikke umiddelbar tilslutning.
Dette blir bare en ekstrabetaling fra den enkelte.
Camilla foreslo å benytte Facebook for pengeinnsamling.
Det var enighet om å prøve å finne en aktivitet for å samle inn midler utenfra. Det ble påpekt at det
kunne være fint om vi kunne finne en aktivitet vi kunne jobbe sammen om. Ingrid foreslo at hun og
Unn ser på ulike forslag til septembermøtet.
7. Lotteriet vårt
Alle har ennå ikke hatt loddbøkene. Sidsel tar nå med seg den ene. Marit har pt den andre. Tidspunkt
for trekking er ikke fastsatt.
8. Aktuelle saker og nytt fra Unionen
Unionen skal arrangere et lederkurs for unge kvinner mellom 20-30 år med et mentortilbud etter
fullført kurs. Forespørsel om klubben har mentorer som kan bidra. Ingrid sender ut ei melding til alle
om dette.
I forbindelse med at Care med mottoet «Nå er det hennes tur» har fått TV-aksjonen i år, har
klubbene i distriktet har fått forespørsel om å delta i et arrangement der «Valgt det» skal settes opp.
Det er interesse for å delta. Hver klubb må bidra med kr. 3-4000. Henriette er vår kontaktperson.
9. Sommermøtet 12. juni
Ingrid foreslår en guidet tur på Sofienberg med Sidsel Levin og med besøk i Det jødiske museet
etterpå. Guiding koster kr. 100 og museumsbesøk kr. 40. Vi kan legge inn et kafebesøk til slutt. Det
var umiddelbar tilslutning til forslaget. Ingrid sender ut melding om dette til alle.
10. "5-minutt" v/Kirsti
Kirste snakket om Istanbulkonvensjonen, Europas konvensjon av 11.05.2011 om forebygging og
bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Denne trådte i kraft først 01.11.2017 i
Norge.
11. Unn
leste diktet «Jernnetter» av Inger Hagerup.
12. Gjest
Anita presenterte seg.
-------Kurven gikk rundt.

