Kristiansund Soroptimistklubb.
Kristiansund Soroptimistklubb er gjennom Norgesunionen tilsluttet Soroptimist Internasjonal, en
verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner, som arbeider for å bedre livssituasjonen for kvinner
og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjøres først og fremst gjennom bevisstgjøring og
prosjektarbeid. Soroptimist Internasjonal har rådgivende status og talerett i FN. Vårt motto er å være en
global stemme for kvinner.
Klubbens kontonummer: 6365.05.35490.
VIPPS: #126543
Kontingent kr. 750,- pr. halvår

Kristiansund Soroptimistklubb ble stiftet i 1982.
• 29 medlemmer
• 10 møter i året. Møtedag 1. tirsdag i mnd (bortsett fra juli og august) fra kl. 18.30 – ca 21.00. Sommer/julemøte fokuserer mest på det sosiale.
• Møtested: Nordic Light, Kristiansund.
• Det er generell møteplikt. Beskjed til president, hvis annet ikke er oppgitt, på klubbens e-postadresse:
kristiansund@soroptimistnorway.no formiddagen dagen før møtet, dersom du ikke kan møte.
• Alle møtene starter med lystenning og appell:
La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til fred og forståelse
La oss være villige til å hjelpe og tjene
La oss sette oss høye mål, og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar
•

Eksempel på annet innhold i møtene:
- Klubbsaker
- Foredrag av eksterne og interne foredragsholdere. Eventuelt bedriftsbesøk.
- 5-minutt; Emnet er helt fritt og går på «omgang» blant medlemmene.
- Yrkesforedrag – her fortelles om nåværende og tidligere jobb/utdannelse.
- Soroptimistisk kvarter

• Klubben har egen nettside.
• Soroptima – Norgesunionens blad
• Vennskapsklubb; Fredericia Soroptimistklubb, Danmark. Kontakt pr brev.
• Soroptimistnålen som du får som medlem, er klubbens eiendom og leveres tilbake ved
medlemsopphør. Ta gjerne denne på deg på møter, sammen med navneskilt.
• Utmeldelse, skjer skriftlig til klubbens president innen 1. juni

Eksempel på prosjekt på lokalnivå
• Julemesse
• 8. mars-arrangement: Salg lilla sløyfer, eventuelt annet.
• Utkjøring av lånebøker for Biblioteket, eventuelt annet.
• Adoptivbarn

Eksempel på prosjekt på unionsnivå
• Utdanningsfondet
• Moldovaprosjektet

Klubben sett i sammenheng med organisasjonen:
• Kristiansund Soroptimistklubb – 29 medlemmer
• Region Nord Vest – 3 klubber (Ålesund – Molde – Kristiansund). Møtes 1 g pr år, fortrinnsvis en lørdag i
september. Møtested på omgang mellom klubbene.
• Norgesunionen – 56 klubber med ca. 1620 medlemmer fordelt på 12 distrikter
• Den Europeiske Federasjon (SIE)
• Soroptimist Internasjonal (SI)
Ordet Soroptimist kommer av soror som betyr søster og optima som betyr best, fritt oversatt «det beste
for kvinner».
Viser til unionens nettsider.
Ajourført Kristiansund, pr. april 2021

