
 

 

Referat 

Styremøte i Falstadsenterets Venner 
 

 

Sted:   Falstadsenteret 26. oktober kl. 18.00 – 19.00 

Tilstede:  Guri Marjane Sivertsen, Solveig H. Holberg, Otto Asbj. Solli, Anne Sofie Elgseter, 

Johan Arnt Dahlen, Rune Voldseth og Liv Iren Grandemo 

Gjester: Skogn Rotary v. Olav Norberg og Terje Krogstad 

Frafall: Marit Nordholmen 

 

Sakliste: 

 

Sak 22/26 Temakveld: Kvinner og barn i krig og konflikt (fortsetter) 
Temakveld:  Kvinner og barn i krig og konflikt  

Dato:   16. november kl. 1900-2100 (2130?) 

Ledelse: Guri M. Sivertsen 

Sang:  Spørre musikkstudenter på Nord. Et lite honorar.  

Bake kaker: Anne Sofie, Solveig og spørre noen flere.  

 

• Gave til organisasjonene som takk for deltakelse 

• Rune henter Sonia på Skogn stasjon kl. 1835 onsdag 16. november 

 

Program: 

1. Inger Fagerberg sier noe kort innledningsvis om kvinnelige fanger på Falstad 

2. Oddny Gumaer, grunnlegger av den nye organisasjonen Novi (https://www.novi.ngo/) 

Oddny har nylig kommet hjem fra Ukraina, hvor hun og ektemannen Steve har arbeidet med 

barn som er rammet av krigen der. De har tidligere i år grunnlagt organisasjonen Novi som 

skal arbeide med barn og unge som er rammet av traumer av krig. Bor på Frosta.  

3. Sonia Ahmadi leder en organisasjon som heter Norsk-Afghanske kvinner for endring. Hun 
bor på Moholt i Trondheim, og jeg tror at hun vil treffe godt i forhold til tema for 
temakvelden vår. 
(https://nakfe.no)  

 

Sak 22/31 Evaluering av familiedag i forbindelse med TV-aksjonen 23. oktober 

Samarbeid mellom Falstadsenteret, Falstadsenterets Venner og Ekne I.L. 
Et svært vellykket arrangement med stor oppmøte, ca. 150 oppmøtte. Godt samarbeid med Ekne I.L.  
Vi legger familiedag i anledning TV-aksjonen inn i aktivitetskalenderen som et fast årlig arrangement.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.novi.ngo%2F&data=05%7C01%7Canne.s.elgseter%40nord.no%7C6c8237d057504040e0f908da85afc54a%7Cfed13d9f21df485d909a231f3c6d16f0%7C1%7C0%7C637969287215564372%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gS9%2FAzAr7Oxg5b%2FU2oQ9LqaIDXnN8OWAdKr3NZejYZY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.novi.ngo%2F&data=05%7C01%7Canne.s.elgseter%40nord.no%7C6c8237d057504040e0f908da85afc54a%7Cfed13d9f21df485d909a231f3c6d16f0%7C1%7C0%7C637969287215564372%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gS9%2FAzAr7Oxg5b%2FU2oQ9LqaIDXnN8OWAdKr3NZejYZY%3D&reserved=0
https://nakfe.no/
https://nakfe.no/


Sak 22/32 Potensielt samarbeid med Skogn Rotary om arrangement 

Orientering fra Skogn Rotary om deres aktiviteter. Det består av foredrag av eksterne, av 
medlemmer, bedriftsbesøk. Skogn Rotary avholder sine møter på Falstadsenteret hver torsdag.  
 
Rotary sitt internasjonale arbeid innen humanitært arbeid og fredsarbeid står sentralt, samt 
finansiering av masterstudenter innen fredsstudier og utveksling av ungdommer over landegrenser.  
 
Samarbeid om en temakveld i løpet av vinteren/våren med tema menneskerettigheter. En ide kan 
være tema om urfolk (og sørsamisk). Dele informasjon om Rotary sine arrangementer som 
omhandler menneskerettigheter. Rotary deler informasjon om venneforeningens arrangementer.  
 

Sak 22/33 Temakveld etter jul om Halifax 

Foreslå dato for gruppen som planlegger innholdet. Avgjøre en dato i uke 6 eller 7. 
Otto følger opp.  
 
 

Sak 22/34 Medlemsverving - samarbeid med butikken på Ekne 

Lage en plakat som kan hentes opp på butikken, og legge igjen noen brosjyrer.  
Guri kontakter Anne Line om hun kan utforme en plakat i A1 for oss med bilder, tekst og QR-kode.  
 
 
 


