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SI Regionalmøde – Lørdag d. 5. oktober 2019 i Region 1.  

Sted: Ålbæk Gl. Kro 

Deltagere:  Unionspræsident Else Lücking 

 RPD Susanne Riise 

 Hjørring (8), Mariager Ford (11), Randers (7), Skagen (11), Aalborg (0) & Skive (3) 

 

Velkomst, lysceremoni og sang: 

Inger Hansen, SI Skagen bød velkommen, og forklarede at dagens agenda var både anderledes og mere 

festlig end normalt – idet SI Skagen rundede de 40 år i april 2019 og SI Mariager Fjord ville runde de 30 år d. 

7. oktober 2019. 

Derefter var der lysceremoni: 

1. lys tændtes for Soroptimist International af Unionspræsident Else Lücking 

2. lys tændtes for Den Europæiske Føderation af RPD Susanne Riise 

3. lys tændtes for Danmarksunionen af Præsident Inger Hansen, SI Skagen 

4. lys tændtes for Klubberne i Region 1 & Regionalmødet af Præsident Charlotte Stocklund, SI Skive 

Derefter blev der sunget ”Godmorgen lille land”. 

 

Endvidere blev der udråbt stort tillykke samt sunget fødselsdagssang for Præsident Inger Hansen - SI 

Skagen, der denne dag kunne fejre sin fødselsdag. 

 

Indlæg ved Borgmester Birgit S. Hansen (Skagen, Sæby & Frederikshavn) 

Inger Hansen præsenterede Borgmester Birgit S. Hansen som én af Danmark ”Pippi-piger” - ligesom hun er 

med i bogudgivelsen ”Barn af Vendsyssel”. 
 

Birgit S. Hansen holdt et spændende og underholdende indlæg - på Nordjysk, om hvordan det er at være 

kvinde i politik – i Nordjylland. Hun nævnte f.eks.: 

• Hvordan hun automatisk bliver målt på hendes udseende (modsat mænd).  

• Hvordan hun benytter kvindelist til sin fordel – ligesom hun fortalte om ”fysiske” kvindelige virkemidler, 

hun bestemt ikke udnytter…  

• Hvilke omkostninger der er ved at have en arbejdsuge på 60-80 timer hver uge – hvor pressen kun 

fokuserer på den repræsentative del, der fylder ca. halvdelen af jobbet.  

Birgit S. Hansen sluttede af med at konkludere, at det var et vigtigt job, hun udførte – at tage hånd om 

kommunen. At alt hendes arbejde nytter – og at hun ved, at hun gør en forskel … men at det også har 

omkostninger i privatlivet (men heldigvis har hun fuld opbakning på hjemmefronten). 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Birgit_Hansen
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Indlæg ved Unionspræsident Else Lücking: 

Else Lücking startede ud med at konkludere, at vi kan lære meget af Borgmester Birgit S. Hansen’s indlæg. 

Vi behøver ikke mænd til at holde os nede … det er vi super gode til selv at gøre …  

Else Lücking fortsatte med en status – efter 1 år og 4 dage som Unionspræsident. En status, der startede ud 

med at følge op på formålet med at være Soroptimist - gennemgået på seneste L&R-møde af Mette Rix: 

Bidrage, Inspiration & Netværk. 

 

Bidrage: 

Der er mange måder at bidrage på i SI-regi. F.eks. er der nu et fint Årsskrift på vej ud i klubberne. Mange 

har bidraget – og det har holdt omkostningerne nede. Projekter og aktiviteter er også måder at bidrage på. 

Projekter:  

Else Lücking udtrykte, at vi kan være stolte af Angolaprojektet (i Region 1), men pas på, at projektet ikke 

bliver drevet af ”en lukket kreds”- husk at invitere nye ind. 

Endvidere understregede Else Lücking, at opdaterede projektbeskrivelser er en nødvendighed, ligesom der 

skal være styr på økonomien ifm. projekter (professionelt håndteret via klubbens kasse – og en del af 

klubbens regnskab). 

Aktiviteter: 

Else Lücking forklarede, at vi har mange aktiviteter i SI-regi, som f.eks. et loppemarked (det er ikke et 

projekt). Det er fint at tjene penge ved en aktivitet, der derefter kan gå til et projekt. 

Advocacy: 

Husk: vores formål er, at vi støtter kvinder og piger (vi skal være helt klar på, hvad det er, vi støtter). 

Konflikter: 

Else Lücking fortalt, at der generelt er for mange konflikter i klubberne. Konflikterne tager for meget tid – 

og slår klublivet ihjel. Anbefalingen fra FU er, at klare projektbeskrivelser / formålsbeskrivelser kan være 

med til at begrænse konflikter. 

 

Inspiration: 

Inspiration kan hentes flere steder fra; f.eks. ved at følge med i hvad andre klubber laver (kan f.eks. ses via 

hjemmesiderne) – ligesom man kan få inspiration ved at mødes med andre i netværket. 

Husk også at ”Se ud i Verden”. Else Lücking fortalte, at det på L&R-mødet var blevet besluttet, at Joan 

Bruun Iversen (Guvernør) og Else Lücking (Unionspræsident) skulle deltage i Convention i Kuala Lumpur, og 

at de i den forbindelse havde lavet flere opslag på Facebook (generelt sker der meget på gruppens side på 

Facebook). Else Lücking lovede, at der også ville komme en artikel vedr. Convention i Kuala Lumpur.  

Endvidere fortalte Else Lücking om inspiration fra andre SI-projekter i Verden. Fx et projekt i Australien med 

fokus på trafficking og bekæmpelse af vold mod kvinder samt et projekt med sloganet ”Walk a mile in her 

shoes” – hvilket måske kunne danne inspiration til en aktivitet ifm. “Orange dage”. 

Det er et faktum, at kvinder generelt er dårligere end mænd til at styre den langsigtede økonomi (pension 

og investeringer) – ligesom der i dag er et mindretal af kvinder i bestyrelserne. Dette er emner på Årsmødet 

https://www.facebook.com/Soroptimistdanmark/
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i kvinderådet, men én af forklaringerne er desværre, at vi kvinder selv er med til at sige, at det kan vi ikke 

finde ud af… (men hvor kommer det fra?) 

Else Lücking berettede endvidere, at fokus på klimaet kan være med til at åbne op for nye områder i SI-

arbejdet (husk vores strategier / fokusområder) – ligesom det også kan være med til at tiltrække en anden 

gruppe af kvinder til vores organisation. Et godt eksempel er SI Hjørrings fokus på at bekæmpe plastic – ved 

at lave og sælge genbrugsnet af reklameflag. 

 

Inspiration kan også fås ved deltagelse i SI-arrangementer, så som: 

• Convention i Dublin; 27-29 juli 2023 

• Nordiske Soroptimistdage i Norge; 5-7 juni 2020 

• SoroptimistInternationals 100 års jubilæumsaktiviteter i 2020 (fejres forskellige steder i Verden – mere 

info herom følger) 

 

Netværk: 

Else Lücking berettede, at et andet faktum er, at vores medlemstal daler – bl.a. fordi der er klubber, der 

lukker. Extension-udvalget vil gerne hjælpe, men de kommer generelt for sent ind i loopet. 

En selvforstærkende myte er desværre, at nogle medlemmer / klubber mener, at de er ved at være for højt 

oppe i årene, og at de ikke kender nogen der vil med i SI … hvilket Else Lücking gav udtryk for ikke passer. 

Else Lücking fortalte, at det er nye tider … Vi skal åbne op – ligesom vi skal bekæmpe evt. interne 

magtkampe i klubberne. I Norge har man afskaffet ”høringen” ifm. nye medlemmer - det er imod den 

Norske grundlov… 

 

Status FU: 

Else Lücking fortsatte sit indlæg med en status fra forretningsudvalget (FU): 

• Ny hjemmeside  

– mere dynamisk, ligesom der arbejdes på at finde et nyt hjemmesidefirma. Derefter vil der også 

komme et projekt for medlemmer af web-udvalgene. 

• Nyt dansk projekt 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til et nyt dansk projekt 

• SNLA: Sorioptimist Nordic Leadership Academy 

Planlægning af næste års SNLA 

• Kommende kurser i Danmarksunionen 

 Fx for KPD/KAPD, sekretærer og kommende bestyrelsesmedlemmer 

• Medlemsundersøgelse 

Husk at svare på den udsendte medlemstilfredshedsundersøgelsen 

Else Lücking gjorde opmærksom på, at FU har anbefalet, at der kommer ”et føl” med i Extension for Region 

1 – sammen med Birthe Sonne, grundet Birthe Sonnes fødselsattest. Endvidere mangler der fortsat et 

medlem fra Region 1 i FU. 

Else Lücking sluttede af med at sige, at vi er på vej ind i en ny epoke for SI DK – hvor det går fremad. En 

epoke, hvor vi er lidt mere ”fandenivoldsk” – og med fokus på, hvorfor man er soroptimist. Else Lücking 
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opsummerede, at det vigtigste ift. vores SI-arbejde er, at vi anerkender hinanden for det arbejde, vi gør. 

Det er OK at spørge undrende og nysgerrigt. Og husk: der er altid en grund til, at vi gør, som vi gør – og vi 

gør det alle i bedste mening. Sammen bliver vi klogere. 

--- 

Inger Hansen takkede Else Lücking for hendes indlæg og reklamerede for den uddelte folder fra SI Skagen. 

Folderen uddeles ved forskellige aktiviteter for at fortælle om klubbens formål og projekter – ligesom man 

på bagsiden opfordrer til nye medlemmer. 

Derefter gav Inger Hansen ordet til RPD Susanne Riise: 

 

Indlæg fra Regionens Extensionformand 

Susanne Rise forklarede, at hun havde modtaget et brev fra Regionens Extensionformand, Birthe Sonne, 

der grundet årligt møde med venner fra Stanford University, Californien (og donatorer til Angola-projektet) 

– var forhindret i at deltage.  

I brevet beskrev Birthe Sonne sin motivation for at arbejde med extensionområdet, ligesom hun listede en 

række spørgsmål, som hun som regionens extension formand vil fokusere på – ift. regionens nuværende 6 

klubber: 

1. Hvordan forholder I jer i den enkelte klub til at få flere medlemmer?  
2. Hvad tænker I om gennemsnitsalderen i jeres klub? 
3. Skal vi gøre en fælles indsats for at få flere klubber i Region 1? 

Endvidere bragte også Birthe Sonne hængepartiet med en yngre 'Assistent Extension' på banen, og 

efterlyste en egnet kandidat, en der har lyst til at arbejde sammen med Birthe Sonne – og som samtidig 

brænder for extensionopgaven (navn ønskes)? 

Birthe Sonne’s brev sluttede af med, at man altid er velkommen til at kontakte hende – hendes mail er altid 

åben (birthe.sonne@sonport.dk). 

 

Indlæg ved RPD Susanne Riise 

Susanne Riise startede ud med at give en status på Angola-projektet, som hele regionen har bakket op om 

skal fortsætte. Ingen tvivl om, at det er et rigtig godt projekt. Der er nedsat et nyt Angolaudvalg, med 2 

repræsentanter fra hver klub. Fokus er pt. på uddannelse af jordemødre og fødselshjælpere. 

Susanne Riise fortalte endvidere, at RPD-gruppen (alle RPD’ere& FU PD) skriver et ”RPD-Nyt”, som hun 

håber at KPD’erne bruger som info i klubberne (vi har ikke Soroptima mere). På RPD-gruppens næste møde, 

er der et tema omkring FN’s 17 Verdensmål, som skal indarbejdes i vores måde at arbejde på.  

Susanne Riise roste endvidere SI Skagens folder, der også har fokus på FN’s 17 Verdensmål. 

Mht. Unionens projekt ”Teenagemødre i Rumænien”, så er det et projekt, som regionen bakker op om – 

men det har ikke været nemt… 

Endvidere berettede Susanne Riise, at der har været et fællesmøde for KPD, KAPD og RPD i Vissenbjerg – 

med fokus på ideer til nye projekter. Det var et godt møde, der også bidrog med vidensdeling og 

mailto:birthe.sonne@sonport.dk
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inspiration. Mht. regionens egne fællesmøder er det besluttet, at fremadrettet sender man status ind, 

således at der bliver mere tid til et tema / komme i dybden med nogle områder. 

Endelig slog Susanne Riise et slag for ”Fokusrapporterne” - de er VIGTIGE! 

Det er Fokusrapporterne der danner grundlag for vores stemme i FN. Der er imidlertid nye regler på vej 

omkring indrapportering af Fokusrapporter på SIE’s hjemmeside (vejledning er på vej ud i klubberne).  

Alle anbefales at gå ind på SIE’s hjemmeside – der sker mange spændende ting.  

Også Susanne Riise’s mail er altid åben (fam.riise@webspeed.dk) – ligesom hun gerne kommer ud i 

klubberne. 

 

Speeddating og overdragelse af Regionalmappen 

Inger Hansen takkede Susanne Riise for de to indlæg og kom med en kort præsentation af formålet med 

”Speeddating”. Inger Hansen forklarede, at de ikke mente, at en status fra hver klub var nødvendigt, for vi 

kan jo kigge på hinandens hjemmesider. Derimod havde SI Skagen vurderet, at dette var en god anledning 

til at øve os i at dele viden, hvilket var formålet med Speeddating arrangementet – med særlig fokus på det 

som klubberne har succes med … og der hvor klubberne har de største udfordringer… 

 

Efter et vellykket speeddating arrangement var der overrækkelse af regionalmappen fra SI Skagen til SI 

Skive, der skal stå for Regionalmødet i 2020. Charlotte Stocklund, SI Skive kunne fortælle, at det var 

kommet bag på SI Skive, at de skulle stå for næste Regionalmøde, hvorfor en dato endnu ikke var fastlagt 

(datoen er efterfølgende fastlagt til lørdag d. 26. september 2020). 

(Serviceoplysning: SI Mariager Fjord skal stå for Regionalmødet i 2021). 

Den formelle del af mødet blev afsluttet med den engelske version af Soroptimisthymnen. 

Derefter blev der serveret en dejlig frokost – før afgang til Kappelborg i Skagen for at se teaterstykket 

”Danner – en grevinde af folket” (Link).   

 

Pva. SI Skive 

Charlotte Stocklund, Præsident   Skive, 24. oktober 2019 

 

 

 

 

mailto:fam.riise@webspeed.dk
https://www.kappelborgskagen.dk/vis/artikel/danner/

