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Oppgaver og ansvarsområde ulike grupper: 

Grupper Gruppemedlemmer 

Gruppa for fest og teater. 

 Internt julemarked (rester fra høstmarkedet++). 

 Teatertur / annen kulturell opplevelse. 

 Besøk fra Arvika Soroptimistklubb – besøk i juni 
annet hvert år. (2019, 2021 osv. 

 

Eva Radford  

Dagrun Nordli 

Anne Nylænder 

Bjørg Rimfeldt 

Innvandrerkvinnen. 

 Månedlig møte med innvandrerkvinner ved GIV. 
     Vurdere å søke mentorprogram. 

 Delta på språkkafe 3  hver  torsdag med en fra 
gruppa. 

 FN – dagen 24. oktober. 
     Delta med vaffelstand. 

 

Rigmor Noer 

Torhild Yttri Dahl 

Hege Råve 

Liv Nøkleby 

Karin Guttormsen 

Louise M. Erichsen 

Marianne Aspebakken 

 

Synliggjøring. 

 Høstmarked  
- Alle klubbens medlemmer leverer selvlaget eller en 

forundringspakke etc. 
Invitere klubber i distrikt Øst 2 

- Samarbeide med kvinnemuseet. 
Leder for gruppa er informasjonsansvarlig 

 8. mars engasjement, pressemal 

 Desemberapellen, pressemal. 

 FN dagen, pressemal 

 Kontaktperson Kvinnemusset. 

 Markedsføre oss i Glåmdalen ved å presentere 
våre prosjekt x 1 pr. år. 

 

Gyri Andvik Johnsen 

Gunlaug Kollsrud 

Bjørg Østvoll 

Karin Hoff 

Mette Ree A. Johnsen 

Torill Snare 
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Kvinner i krise: 

 Ha kontakt med Glåmdal Krisesenter.  

 Oransjedagene i november. 
- Organisere markering, stand og aktivitet. 

 Fokus menneskehandel 

- Selge Lilla Sløyfer på alle arrangement klubben 

har, til støtte for Moldovaprosjektet. 

 Delta i 8 marskomiteen med en representant i 
gruppa. 

 Se muligheter for å arrangere hagefest på 
kvinnemuseet for utvalgte kvinner. 

 

 

 

 

Nina Finsen 

Anne Lise Foss Fjeldbu. 

Åshild A. Øiseth 

Unni Hoel Røssum 

Reidun Thøger-Andresen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinner og Utdanning. 

Ansvar:  

 Studiehjelp for studenter lokalt etter 
videreutdanning 
- Utarbeide forslag til hvordan organisere dette i 

samarbeid med aktuell utdanningsinstitusjon. 
- Søke mentorprogram 

 Utdanningfondet internasjonalt støttes økonomisk: 
- Bidra til salg av det årlige kunstlotteriet. 
- Vurdere annet inntektbringende . 

 Jobbe for å få til et eget internasjonalt prosjekt 
innen kvinner og utdanning. 

- Eventuelt i samarbeid med andre klubber / 

støtte eksisterende. 
 Bokmøte,  novembermøte. Invitere Odal 

soroptimistklubb. 

 

Åsne Tanga Stolpe 

Signe Marie Solvang 

Berit Werner Erichsen  

Vigdis P. Fretheim 

Bjørg Lorentzen 

Brita Hansen 

Jette Foss  

 

 

 



[Skriv inn tekst] 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan synliggjør vi verdigrunnlaget vi har? 

 Fremme menneskerettigheter for alle. 

 Bedre kvinners og barns levekår. 

 Holde høy etisk standard i liv og yrke. 

 Bidra til fred og internasjonal forståelse. 

 Fremme vennskap og internasjonal forståelse. 

 

 

 

 


