
 

Medlemsmøte Soroptimist Oslo II 13. februar 2019 

Referent: Kristine Mordal Hessen 
 
SAKER: 
1. Lystenning/innledning 
 
2. Godkjenning av referat fra januarmøte 
Tittelen i referatet var feil, ellers ble referatet godkjent.  
 
3. Årsmøtesaker: 

• valg av ordstyrer: Ingrid Uldal 

• valg av referent: Kristine M Hessen 

• godkjenning av innkalling 

• årsrapport (1.10.2017 - 30.09.2018): godkjent 

• regnskap for 2018: godkjent 

• valg for neste periode (1.10.19 - 30.09.20): Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt 
med en tilføyelse; Ellen Strebel skal ha signaturrett.   

• Ekstensjonsarbeidet i klubben:  
Forslag til handlingsplan og retningslinjer ble gjennomgått og positivt mottatt i klubben. I 
diskusjonen i etterkant kom det frem mange synspunkter til det videre ekstensjonsarbeidet i 
klubben:  

o Alle har et ansvar for rekruttering 
o Vi må bli flinkere til å bruke digitale hjelpemidler 
o Det er lett å gå inn på Unionens nettsider og dele informasjon der videre på 

Facebook. Kan vi få en slik "Facebook-knapp" på vår egen nettside? 
o Det at vi har høy gjennomsnittsalder i klubben er ikke bare negativt. Vi har ulike yrker 

og personligheter, og vi kan bli mye flinkere til å bruke dette på klubbmøtene. Vi vet 
alt for lite om hverandre.  

 
 
4. Oppsummering av diskusjon vedr. innsamling av penger til prosjektene 
Oppsummering av diskusjonene fra januarmøtet vedr. innsamling av penger til prosjektene står 
beskrevet i referatet fra januarmøtet. Vi ble enige om å sette ned en komité:  

• Ingrid SM og Tove jobber videre med ideer til hvilke prosjekter vi kan få inn penger på.  

• Kirsten og Unn jobber videre med gavebrev.   
 
 
5. Kort informasjon om aktuelle saker v/Ingrid U 

• Evaluering av strategisk plan 2015-2019: Oslo II har levert innspill   

• L&R i Fredrikstad: Ellen fra styret og Marit fra klubben reiser 

• Distriktskontrakten i distrikt 4 gir seg og vi trenger en ny person til dette vervet. De som er 
interessert må melde seg til Ingrid U.  

https://soroptimistnorway.no/


• Det jobbes med å forenkle språket i retningslinjene for Norgesunionen innenfor de rammene 
vi har mulighet til det.  

 
6. Program for våren 2019 

• Ordinært møte 13. mars utgår. Det blir 8. mars møte på Litteraturhuset.  

• Til aprilmøtet jobbes det med å få en foredragsholder fra Oslo kommune for å snakke om 
hvordan de jobber aktivt mot skolene og barnehagene i Oslo innen temaene klima og miljø.  

• På maimøtet skal vi ha en oppsummering av debatten vi har hatt rundt klima- og 
miljøspørsmål. Vi må også til botanisk hage når kirsebærtreet blomstrer. Unn sjekker opp 
nærmere rundt dette.  

• Man oppfordres til å melde seg på L&R i Fredrikstad 26.-28. april.  
 
7. Utvidet "5-minutt" med diskusjon. Innledning v/Janneche 
Med utgangspunkt i en artikkel fra Jensen, generalsekretær i norsk redaktørforretning snakket 
Janneche i sin 5-min om ytringsfrihet.  - "Pappa, du kan si det på vanlig måte" sa 3-åringen til Jensen 
da han ble sint fordi hun somlet idet de skulle ut av døren. Dette fikk Jensen til å tenke over hvordan 
vi i dag kommuniserer gjennom f.eks. sosiale medier og hvordan ytringsfriheten balanseres mot de 
andre menneskerettighetene. Mange bruker sosiale medier som en kanal til å kritisere ulike 
deltakeres karakteristika i stedet for å holde seg til sak. Mange sosiale medier er reklamestyrt og 
algoritmestyrt. Disse kan være en trussel mot redaksjonelle medier og presentere falske nyheter.  
 
8. Sidsel: dikt 


