
 

 

 
REFERAT FRA MØTET I OSLO II- KLUBBEN ONSDAG 13.11.19 
 
Referent: Ingrid U 
Tilstede: 16 
 
SAKER: 
1. INKALLING, LYSTENNING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
Som ny president i klubben ønsket Unn S velkommen til møtet. 
Det var ingen merknader til referatet fra møtet 9.10.19. 
 
2. UNN S ORIENTERER OM STYRET, PLANER FOR NESTE ÅR, OPPRYDDING I LISTER ETC. 
Det ble orientert om styrets sammensetning og fordeling oppgaver.  
Behov for assistanse til sekretærarbeid!  
Innspill er ønsket ifm foredragstemaer. 
Styret vil utarbeide ev 1/2-årig plan for møtevirksomheten vår 2020. 
Unn S vil ha fast navneopprop på møtene - letter kjennskap oss imellom! 
Medlemsregisteret: Liste ble sendt rundt for oppdatering. 
 
3. AKTUELLE SAKER FRA UNIONEN 
Udanningsfondets lotteri: Lodd à kr 50 skal gi inntekter til fondet. Frist for kjøp: 1.april 2020. Premie: 3 gavekort à 3 500. Ev. premie går til 
KLUBBEN! 
 
Lands- og representantskapsmøte i Trondheim 24.-26.4.2020. Marit og  
Unn S representerer klubben. Andre som ønsker å delta? 
 
Nordiske dager på Ringerike (Sundvollen) i begynnelsen av juni neste år. Ingrid SM underretter vennskapsklubben i Danmark. 
 
4. STRASBOURG - INFO OM JUBILEUM VED HENRIETTE OG WENCHE 
Det ble gitt et begeistret referat fra feingen av SI Strasbourgs 80-årsjubileum 
 
Unn S bad om en oppdatert oversikt over våre vennskapsbyer i dag og de som har "kontakt"-ansvar. 
Nottingham: Jeanette 
Nice:  ? 
Wakayama: Henriette 
Hvidovre: Ingrid SM. 
Laos: nedlagt (?) 
 
Julekort sendes! 
 
5. LOTTERIET VÅRT/LOTTERI FRA UNIONEN 
Klubben har to loddbøker - én er nå hos Unn S. Den andra må tas med på julemøtet der gevinsten/bildet fra Jeanette skal trekkes. 
 
Lotteri fra Unionen - se pkt 3 
 
6. GAVEKORTENE - STATUS, FORSKUDDSBETALING, VIPPS ETC 
Alle i klubben har forpliktet seg på å kjøpe min. 10 gavebrev á kr.100. 
Hadde en "runde" på oppklaring av dette og praktiske detaljer rundt "oppgjør". Enighet om at uttak av gavebrev utover dette betales med kr 100 
per kort man ønsker. Innbetaling for disse bes sendt primært til det bankkontonr. som er angitt på gavebrevene, alt. via VIPPS.  
 
IMPANDE - nyhetsbrevene synes vanskelig å videresende. Vennligst gå inn på deres hjemmeside for lettere tilgang.  
 
7. EVENTUELT 
Kamilla (og Kirsti) ønsker å ta et initiativ til et møte med "Jentegruppa" på Oslo MET for å gi informasjon om vår virksomhet og kanskje skape 
interesse for medlemskap(?). Kamilla hadde flere ideer for et slikt opplegg og fikk full støtte fra klubben.  
 
Romerike krisesenter inviterer til "kveld" 22.11.2020. Frist for påmelding  
13.11!! (Mulighet for etterpåmelding ??) Flere sa seg i interessert.  
 
Oppfølging av nye medlemmer må avtales!  
 
8. " 5- minutt" 
Gerd fortalte og refererte fra Hans Rossler sin bok "Factfullness". Spennende og interessante opplysninger for oss!  
 
9. DIKT 
Marit leste to dikt av Hans Børli: " Blå barneøyne" og " Gleden". Vakkert!  
 
10. KURVEN GÅR 
Det kan benyttes VIPPS til kurven - 512173 
 
14.11.19.  
Ingrid Uldal 


