
 20.09.18 DISTRIKTSMØTE V/ BERGEN SYD SOROPTIMISTKLUBB     
 

 
Sted: Fana kulturhus, Småsalen        
 
Fremmøtte: 30 medlemmer fra Soroptimistklubbene Bergen, Os, Voss og Bergen Syd, og 
distriktskontakt Ingrid Kløve. 
 
 

1. KL. 17.30 VELKOMMEN, TENNE LYS OG APELL 
 
Vi ønsket våre gjester velkommen til distriktsmøtet med hjemmebakte boller (hjertelig takk til  
Skjoldvor) og kaffe/ te. Deretter var det lystenning ved klubb-presidentene og Soroptimist-
appellen. 

 
2. KL. 17.45 FOREDRAG ved ”mat-redder” Mette Nygaard Havre: SPIS OPP MATEN DIN OG BLI 

EN MER BEVISST FORBRUKER”. INTRODUKSJON: Mette har en imponerende meritt-liste (fra 

Linkedin) – med sin journalistbakgrunn har hun jobbet innen sportsverdenen, før hun ble 

informasjonskonsulent i BIR (Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap), leder av 

kommunikasjonsgruppen i Avfall Norge (avfallsbransjens interesseorganisasjon) og så 

kommunikasjonssjef i BIR. Hun har i tillegg hatt en rekke ulike verv. Fikk Innovasjonsprisen fra Q-

meieriene 2017 for å ha foreslått endring på meieriproduktene til ‘Best før, men ikke dårlig etter’; 

Hordalands miljøpris 2017 og Kommunikasjonsprisen 2018 fra Avfall Norge. Nå er Mette gründer 

i eget selskap – Grønne Verdier - og leder av folkebevegelsen ”Spis opp maten”. Mette bygger itt 

engasjement på FN’s bærekraftsmål. Hun fortalte at det er vi forbrukere som kaster mest mat 
(61%) og ikke matindustri, dagligvarehandel eller grossist, som vi gjerne tenker. Vi kaster mat 
for 2 millioner kroner pr. år i Norge. Mette var opptatt av å formidle en positiv holdning til det 
å bli flinkere til å bruke/ redde mat som er utgått på dato – og vil vi alle skal bli 
kvitt ”datoskrekken” og bli MATREDDERE! Vi fikk mange konkrete tips som hver enkelt 
forbruker kan ta tak i selv; for eksempel kan vi bruke melk som er blitt sur i vafler, vi kan 
kjøpe ”single” bananer i butikken (de blir ofte kastet), bruke frossen overmoden frukt i 
smoothie, osv. Mette har en FB-side som heter ”Spis-opp-maten” og en blogg som kan følges. 
Hun tipset om en Matsentral på Toppe i Åsane, der 75 organisasjoner henter mat som er levert 
dit i stedet for å bli kastet. Via app’en ”too good to go” kan man få informasjon om f.eks 
bakerier som selger ut rimelig til-overs-varer på slutten av dagen. Engasjerte kommentarer fra 
medlemmene fulgte foredraget. Mette fikk i tillegg til betalingen et Soroptimistenes Miljønett (i 
gjenbruk-gavepose) til takk for det flotte foredraget. 

 
3. KL. 19.00 KVELDSMAT: Pizza og kildevann 

 
4. KL. 20.15 HVER KLUBB får 10 minutter til orientering  

 
- BERGEN: Klubbpresident Ragnhild Aak Skajaa presenterte deres program ”Ny giv” 

som ble vedtatt på årsmøtet 2018, med fokus på ekstensjon. Medlemmene er delt i 5 
grupper, som jobber ut fra Handlingsplanen og har ansvar for program til hvert sitt 
klubbmøte. De skal også skaffe penger ti klubben, 3-5000,- pr. gruppe. I forkant av 
jobbingen i grupper, inviterte de Sven Skorpholm til å snakke om møteledelse og 
presentasjonsteknikk.  

- OS: Klubbpresident Anne Kristine Tøsdal fortalte at klubben har skiftet navn til 
Bjørnarfjorden Soroptimistklubb, og håper at kommunesammenslåingen skal bidra 
til flere medlemmer. De fokuserer på synliggjøring i forbindelse med for eksempel 
Seniordagene, kjolesalg på Marknadsdagene på Os i juni og et åpent møte i Fusa i 
mai. Foreløpig har det resultert i et nytt medlem. Klubben har mange medlemmer 
over 70, og utfordringer med helse, reising og pensjonisttilværelse; og vil jobbe for 



at også kvinner over 75 år får bidra i verv i klubbene. Os har søkt Sparebanken Vest 
om midler til å oppføre ”Fortellerteateret”. De støtter Moldova-prosjektet og et 
lokalt prosjekt som heter ”Vindfanget” – for kvinner.  

- VOSS: klubbpresident Nanna Nordahl fortalte at klubben sliter med rekruttering; de 
savner yngre medlemmer og har to reflektanter. Voss har også 5 grupper som 
arrangerer møtene. De deltok på 8. Mars arrangementet på Voss og inviterte Solfrid 
Raknes til å holde foredrag der. Klubben støtter et barnehjem i Mostart og tar del i 
Mentorprogrammet. Utfordringen der er å få tak i passende adepter.  

- BERGEN SYD: ekstensjonsansvarlig Skjoldvor og klubbpresident Torild fortalte om 
vår klubb, vårt prosjekt i Chisinau, Moldova og utfordringene med nedgang i antall 
medlemmer og våre tanker om å få til et samarbeid med de andre klubbene for 
rekruttering. Vi har begrenset kapasitet til aktivitet, og det er styret som har ansvar 
for medlemsmøter (vi er stolte over gode medlemsmøter med spennende tema og 
foredragsholdere, og mener vi har noe å tilby potensielle nye medlemmer) og for 
ekstensjon. Vi la også vekt på arbeidet som gjøres for å oppdatere nettsiden vår, og 
informasjon til medlemmene om hvordan bruke soroptimist-nettsidene. 

 
5. KL. 21.00 DISTRIKTSKONTAKT Ingrid Kløve oppsummerer aktiviteten i klubbene, og de 

utfordringer med ekstensjon som alle har. Hun oppfordret alle til å bruke nettsidene, lese ”the 
Link”, bruke Soroptima nr.1, 2018 for ”oppskrift” på rekruttering og i tillegg 
ekstensjonskomiteens handlingsplan (nettsiden). I tillegg utfordret hun Bergen Syd til å 
invitere de andre klubbene til et møte i høst, med fokus på samarbeid for rekruttering, og 
Bergensklubben til å invitere til samarbeidsmøte vår 2019. Ingrid avsluttet nå sitt verv som 
distriktskontakt, og ble takket for innsatsen med vin i gave. Distrikt Vest er nå uten 
ditriktskontakt, da ingen har meldt seg til vervet. 

 
6. KL. 21.25 Møtet ble avsluttet ca. kl. 21 for at medlemmene fra Voss og Os skulle nå 

kommunikasjonsmidler.  
 
Referent: Torild 


