
Soroptimist (latin) = den beste søster eller "det beste for kvinner" 

Soroptimistene er en organisasjon av yrkesaktive kvinner. Soroptimist International (SI) er representert i 123 land 

rundt omkring i verden med til sammen ca. 93000 medlemmer hvorav ca. 2000 i Norge.  

Arendal-Grimstad Soroptimistklubb ble stiftet i 1971 og har 27 medlemmer. 
 

Organisasjonen jobber for å:  

- Styrke kvinners stilling 

- Holde en høy etisk standard 

- Fremme menneskerettighetene for alle 

- Arbeide for likestilling, utvikling og fred gjennom internasjonal goodwill, forståelse og vennskap 
 

Dette gjør vi ved å: 

- Støtte lokale, nasjonale og internasjonale samfunn 

 

 

 

Hvorfor engasjere seg? 

 Mulighet til å påvirke samfunnet og 

menneskers stilling, særlig for kvinner og 

jenter  

 Bygge nettverk med personer av ulike yrker 

 Personlig utvikling gjennom interessante 

foredrag og nye innfallsvinkler 

 Erfaring med hvordan drive en organisasjon 

og gjennomføre møter 

 

Hva ventes av medlemmene? 

 Klubbmøte, delta en gang per måned, andre onsdag i 

måneden. Møtested er i Arendal eller Grimstad  

 Typisk møteprogram:  

- Foredrag med aktuelt tema eller bedriftsbesøk for å øke 

kunnskap og forståelse, ofte med hensyn på kvinners 

stilling og deltakelse 

- Oppdatering om for eksempel pågående prosjekter og 

informasjon fra nasjonalt nivå (Norgesunionen) og 

internasjonalt nivå (Europaføderasjonen) og Soroptimist 

International (SI)  

- Servering og sosialt samvær 

 Bidra med gode ideer og egeninnsats 

 Påta seg stillingar inom Arendal-Grimstad Soroptimistklubb 

som går på rullering. 

 FLER PUNKTER?? 

 

Hva gjør vi? 

Lokale og internasjonale prosjekt og/eller arrangement, for 

eksempel: 

 Arbeide mot menneskehandel, organisere fremføring av 

fortellerteater: «Hva skriver de hjem om?» 

 Samarbeid med Slatina Soroptimistklubb i Romania for å 

skaffe rent drikkevann til fire landsbyer 

 Utdanningsfondet, utdanning for kvinner i utviklingsland 

 Lokale prosjekt og åpne arrangementer 

SI har konsultativ status i FN gjennom ECOSOC og 

har aktive lobbyister ved FN-kontorene i New York, 

Genève, Wien, Roma, Nairobi og Paris. 

Se også klubbens hjemmeside på adresse; http://soroptimistnorway.no/ - Velg klubb: Arendal-Grimstad 

 

http://arendal-grimstad.soroptimistnorway.no/index.php
http://soroptimistnorway.no/

