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1. Registrering og kaffe 
2. Åpning v. Sigrid Bjørnelv 

 Lystenning v.Solveig Lia, Gunvor Strugstad, Eli Høsøyen og Cristina  
 Loennechen som også leste appellen 

3. Foredrag av Ingrid Eggen fra Opera Trøndelag.  
Hun fortalte historikken fra starten i 1992 og fram til i dag når det er tre ansatte 
og de har 130 pers. på lønningslista. I 1998 ble de Distriktsopera, 
Steinvikholm musikkteater, og hadde samspill mellom proffe og amatører.   
I 2001 ble det opprettet Operaskole for de mellom 10 og 19 år, og den har hatt 
stor suksess og fått fram mange sangere og dansere på nasjonalt nivå.   
Operaen har profesjonelle kostymemakere.  Randi Spets har gjort, og gjør, en 
stor jobb for Opera Trøndelag. 
De har hatt mange utendørs arenaer, men nå har Kimen i stor grad tatt over 
som arena. 
I 2013 ble Steinvikholmen musikkteater Opera Trøndelag. 
De samarbeider med Opera di Setra i Tylldal. 
Ingrid Eggen sang til slutt en arie fra Sommer i Tyrol og Rakels sang fra Olav 
Engelbrektsonoperaen. 

4. Ines Nshime Mugemana, opprinnelig fra Rwanda, bosatt 17 år i Norge, fortalte 
fra Soroptimist Leadership Academy på Øland der hun med stort utbytte 
hadde vært en av deltakerene. Hun hadde lært mye om lederskap og 
selvutvikling. 

5. Kaffepause med loddsalg. 
6. Informasjon fra klubbene: 

Røros 
De har 40 medl.  Neste år skal de arrangere SNLA, se over.  De har deltatt på 
TV-aksjonen, de lager og selger engler og lys før jul, de deltar på varetelling 
og selger mat og drikke under Rørosmartnan. De setter hvert år ut 
lotusblomster med lys på Doktortjønna på Røros for å minnes atombombene i 
Japan. 
Inntektene går til Nepal, Sanitetsforeningens jentedag, jordmortjenesten og 
brønnboring i Malawi. 
Trondheim Syd 
De har 23 medl. og feiret 50-årsjubileum i år.  De har godt samarbeid med 
Trondheimsklubben og møtes av og til utenom de faste lokalene. De støtter en 
døveskole i Cairanne(?), har kontaktpers. for innvandrere og er med i 



Mentorprogrammet. Medl. deles i 4 grupper: Sosialgr., synliggjøring, 
innvandrergr. og Cairannegruppe.  10.des. selger de lys til inntekt for 
Utdanningsfondet.  De har fortellerteateret ”Valgt det” 5. nov., og har en aksjon 
i den forbindelse. 
Trondheim 
De har 27 medl og 2 mentorer.  De har arrangert kunstutstilling, fikk 25% av 
inntekten ved salg og ga inntekta til Nepal.  De har vært med på Bruktmarked 
og de selger glassengler til inntekt for Kirkens bymisjon.  Internutlodning går til 
Utdanningsforbundet. De feiret 70-årsjubileum i fjor.  Det er styret som ordner 
programmet.  Klubben har støttet utdanning av ei jente i Sarajevo. 
Steinkjer 
De har 28 medl, hvorav 5 nye. Alle medl. er med i ei gruppe.  De har et 
oversiktlig, detaljert årsprogram.  De får gode inntekter og mye blest fra den 
årlige moteoppvisninga. De har presentasjon av årets bøker og også en 
boksirkel.  De har lyssalg 10. des. De har hatt foredrag av ei dame som har 
skrevet bok om ”Mobbing på arbeidsplassen”.  I år ble klubben tildelt 
Mangfold- og Likestillingspris fra Steinkjer kommune. 
Steinkjer lufter tanken om at vi kan danne Unionsstyre sammen i Trøndelag. 
Levanger 
De har 26 medl., 4 har permisjon. De har mange eldre medl.  De har 
Julemarked med hjemmebakst til inntekt for Nepal.  De har hatt besøk av 
fortellerteateret.  Dette ga underskudd, men det ble dekket av Unionen. De har 
også lesesirkel og får presentert Årets bøker.  De har hatt felles sommermøte 
med Steinkjer.   
Medl. er delt inn i fire grupper som hver har ansvar for et møte.  De møtes på 
Bakklund hotell.  I juni har de loppemarked på Torget.  De gir penger til Riga-
klubben. 
Stjørdal 
De har 25 medl. og møtes på Fosslia skole den andre tirsdagen i hver måned.  
Det er stort aldersspenn.  1. søndag i advent hvert år har de Adventsbod på 
Stjørdal museum.  De møtes i grupper og lager varer for salg: Julebakst, 
chutneyer, kranser. Inntekta går til Nepal.  De har internlotteri på 
septembermøtet. Inntekta går til Vanntanken Skatval, som har hatt 
brønnboring i Mali og nå i Sierra Leone, og Frivillighetssentralen.  De inviterte 
innvandrerkvinner til sommeravslutning på Museet og fikk erfare at leker er 
internasjonale. De har også invitert innvandrerkvinner til et friområde og 
informerte om urter og bær som vokser i Norge.  Foredragene har bl.a. vært 
om Vanntanken, om Kimen og om Livet på Stortinget fortalt av Ingvild Kjerkol. 

7. Lunsj. 
8. Distriktskontakt Marit Arnekleiv Danielsen fortalte om arbeidet sitt.  Steinkjer 

står for tur til å ha Distriktsmøte. 
9. Astrid Kvaal Dybwad ledet en idedugnad om ekstensjon.  Synspunktene ble 

notert og vil bli presentert ved en senere anledning. Det er enighet om at vi 
bør bruke ordet Medlemsutvikling i stedet for Ekstensjon. 

10. Møtet ble avsluttet med omvisning i Kimen, Stjørdals nye kulturhus 
 
Loddsalget ga 3700kr til Vanntanken Skatval 

Stjørdal 25.09.17                                                          Guri Sandtrø, referent 


