


Presentasjon styret

https://www.youtube.com/watch?v=IlPb3v4kkQI

https://open.spotify.com/playlist/3KTbH2aQlraSmFSohsZ4v8

https://www.youtube.com/watch?v=IlPb3v4kkQI
https://open.spotify.com/playlist/3KTbH2aQlraSmFSohsZ4v8


Distriktsleder 
1

Maria Løksa 
Bellika
LC60 Alta



Distriktsleder 
2

May-Britt 
Grytten
LC24 Brattvåg



Distriktsleder 
3

Immi 
Fjose
LC16 Voss



Distriktsleder 
4

Hege 
Folkvord Norli
LC02 Sandnes



Distriktsleder 
5

Gina Larsen
LC43 Lillesand



Distriktsleder 
6

Anne-Mette 
Granhaugen
LC47 Notodden



Distriktsleder 
7

Dorthe 
Helene 
Baardseth
LC44 Hamar



Distriktsleder 
8

Ingvild 
Gulbrandsen
LC10 Oslo



Weblady
Silje 
Heidisdatter
LC14 Odda



Shoplady
Silje Liaseth 
Vinjevoll
LC08 Ørsta



Landskasserer
Evy-Linn Solheim 
Mortensen
LC02 Sandnes



Landssekretær
Ida Marie 
Gjetøy
LC23 Molde



Nylig Avgått 
President
Kirsten Lauvrak
LC37 Grimstad



Visepresident
Ragnhild 
Jakobsson
LC20 Gjøvik



President
Gro Olsen 
Jenssen
LC24 Brattvåg



Velkommen



Tenning av vennskapets lys



Motto og formål

I pakt med forenings motto
Å øke kjennskap til andres livsforhold og
Å utvikle medlemmene i selvstendig tenking og 
opptreden,
I viten og toleranse.
Aktivt arbeide for 
mellomfolkelig forståelse.
Foreningen skal ikke være religiøst 
eller politisk preget.    

Vårt emblem forestiller rokkens hjul, et kvinnelig 
symbol fra gammel tid; Sprossene deler hjulene opp 
i seks hjerter som symboliserer:

 VENNSKAP – TOLERANSE – TILLIT ÆRLIGHET – 
POSITIVITET NESTEKJÆRLIGHET





Program

Lørdag:
09-11: Registrering
11-12: Velkommen og innledning
12-13: Diverse informasjon
13-14: Lunsj
14-15: Foredrag/ Roger Finjord
15.15-17.05: Workshops
17.15-17.45: Diverse informasjon
19.30: Vordrink
20.00-02.00: Bankettmiddag og fest



Presentasjon





● Noen som reiser alene, reis dere opp, ta 
godt vare på disse!!

● Noen som er på sitt første ledermøte
● Noen som reiser for første gang, utenfor 

egen klubb?
● Noen som ble chartret i fjor?
● Noen som hadde 100% oppmøte i fjor, 

300%, 500%



Motto og handlingsplan 
for kommende år



Motto for LC-året 2021/2022



Handlingsplan

● Øke medlemstallet
● Være synlig i sosiale medier 
● Ønsker å chartre flere 

klubber
● God klubbdrift
● Reflektanter
● Gi distriktledere en god start 

i sine nye verv for LCN
● Side by side
● Reising
● Charity



Distriktsleder



2.9 DISTRIKTSLEDER (DL)

Generelt                                                                                                                                                                                                                              
Distriktsleder overtar vervet 01.juli og vervet varer 1 år. Distriktsleder er en del av landsstyret (LS) og stiller på 
styremøter sammen med Arbeidsutvalget (AU) på Landsmøte og Ledermøte.Det er en Distriktsleder for hvert av 
distriktene i landet.

Distriktsleder finner kandidater til neste års kandidatur i løpet av LC året. Kandidatene presenteres for distriktet og 
velges på Landsmøtet. Klarer ikke sittende distriktsleder å finne kandidater, så er det valgkomiteens oppgave å finne 
kandidater som fremmes på landsmøte.

Oppgaver                                                                                                                                                                                                                    
Distriktsleders oppgave er å ha regelmessig dialog med klubbledere i sitt distrikt i løpet av sittende periode.                                                         
Besøk alle klubbene i distriktet minst en gang i løpet av LC året (fysisk eller digitalt)                                                                                                       
En distriktsleder skal følge opp nye klubber i sitt distrikt.                                                                                                                                                          
Før hvert Landsstyremøte avholdes skal distriktsleder sende en aktivitetsrapport for perioden mellom hvert styremøte.                                                          
En distriktsleder skal bistå klubbene slik at driftes på en god og forsvarlig måte, at utfordringer blir tatt opp før det 
eventuelt blir et større problem, som i verste fall fører til at klubber legges ned.                                                                                                                                                   
Det er også distriktsleders ansvar å kontakte AU hvis en klubb eller distriktet sliter og trenger hjelp.                                                                                   
Etter endt leder år bør en være tilgjengelig for spørsmål og råd for ny distriktsleder



LCI AGM2021 
Nyon/Sveits
LCI Styret 2021-2022



Deltakere LCI AGM Nyon/Sveits 2021



Femke Van Raam 2020/2021



LCI
AGM
2021



LCI oppdatering



● LCI ISP Crimson 2019-2021
● Circler of the year
● Association of the year
● Membership Trophy
● Hat contest



Alle deltakere med sine nasjonale antrekk



LCI President 2021-2022
Anna Elmqvist 



LCI styret 2021-2022

President
Anna Elmqvist, LC Sverige

Visepresident
Martina Santoro, LC Italia

Kasserer
Yvette Cornelissen, 

LC South Africa

Sekretær
Mie Vivian Rasmussen, LC Danmark

IPP
Femke van Raam, LC Nederland

Weblady
Lisa Rydén, LC Sverige

Media Manager
Kenza Thifa, LC Marokko





LCI styret 2021-2022: Area Chair Person

Nordic Region: 
Jenny Heikka, LC Finland 

Southern European Region: 
Despina Kosti LC Cyprus

Middle European Region:
Melaine Lukassen, LC Sveits

Apac Region: 
Arti Agarwal LC Nepal

African Region: 
Idah Samuola LC Zambia



ISP 2021- 2022



Nytt Charity prosjekt !!



Diverse informasjon



Bli med i 
Landsstyret!

Disse vervene er 
på valg 2022-2023:

● Visepresident
● Weblady
● Landssekretær
● Revisor
● Valgkomite
● Ledermøtekoordinator
● Landsmøtearrangør
● Redaktør
● Distriktsledere
● Charity



Valgkomité 2021/2022

Kirsten Lauvrak
Nylig Avgått President
Tlf: 90637448

Ann Charlene Letnes
LC44 Hamar
Tlf: 930 95 781

Therese U.Meling
LC02 Sandnes
Tlf: 928 26 715



Landsmøte 2022 3-5 juni LC37 Grimstad 



Pause
kl 13.00- 14.00

Felles lunsj og åpen shop



Foredrag



Roger Finjord: Jakten på det gode lag

Et foredrag som både gir deg humoristiske 
historier, og samtidig tar deg med inn i alvoret i 
lederskap og samspillet mellom mennesker. 
Humor og seriøsitet går hånd i hånd gjennom 
foredraget når det snakkes om røtter, stolthet og 
identitet.



Pause
15min



Circle World



Circler.World for Dummies!



Workshops



Workshops

Post 1: Økonomi 
v/Landskasserer Evy-Linn

Post 2: Circler World 
v/Weblady Silje, 
Landssekretær Ida og           
LCI Lena 

Post 3: Shop
 v/Shoplady Silje og NAP Kirsten

Post 4: Klubb og møtestruktur
v/President Gro og Visepresident 
Ragnhild



Klubbøkonomi 

Landskasserer

Evy-Linn Mortensen 



Noen av kasserer sine oppgaver 

● Klubbkasserer har ansvar for det løpende økonomiske arbeidet i klubben

● Hun skal alltid være oppdatert på klubbens økonomiske situasjon og fungere som en 
rådgiver for resten av styret i beslutninger som medfører utgifter for klubben

● Kasserers kontaktperson i landsstyret er landskasserer

● Kasserer bør også tenke ut muligheter for å bedre klubbens sin økonomi



Inntekt til klubbene
● Klubbene kan skaffe sponsorer til LCN. En sponsor betaler 5000 kr for reklame i matrikkel 

samt reklame på LCN side. 50% av sponsorinntektene vil gå til klubben som landet avtalen

● Hver klubb kan arrangere lotteri med premier fremskaffet av medlemmene. Hele inntekten 
kan gå til klubben, men LCN oppfordrer til at det deles mellom klubb og årets charity

● Fester, arrangementer og dugnadsjobbing kan være en god inntektskilde for klubbene

● Ved å arrangere landsmøte kan klubben også sitte igjen med en inntekt som kommer 
klubbens medlemmer til gode.

● Del gjerne eller les hva andre har gjort på idebanken på Ladies Circle: 

https://www.ladiescircle.no/forums/forum/idebank-til-moter/ 

https://www.ladiescircle.no/forums/forum/idebank-til-moter/?fbclid=IwAR2mJKnUFLrJHRXRN4QMIIPw3zxCYsNB67ZxiCbziRdDLOj-0mmyzbcg7GU


Viktige poster i budsjettet til klubben

● Kontingent til LCN, kontingentbasert tilskudd til LCI, enkekasse og charterpakker 

● Klubbens budsjett bør som minimum inneholde poster som dekker leders opphold og 
bespisning på ledermøte (reise tur/retur dekkes av LCN). 

● Kostnader knyttet til at minimum ett medlem (fortrinnsvis leder) deltar på landsmøte

● Deltakeravgift for et landsstyremedlem på intercity, jubileer, andre arrangementer 
(§6.14)

● kostnader knyttet til gaver ved bedriftsbesøk

 



Kontingent



Faktura fra LCN

● Faktura lages basert på medlemslisten på web per 31.05. og nye medlemmer etter dette 

● Viktig å ha oppdaterte medlemslister innenfor fristene for å slippe og betale for medlemmer 
som slutter

● Finner dere avvik på fakturaen skal vi sammen gå gjennom og finne hva som er feil

● Nye medlemmer: Chatring mellom 1 juni og 1 desember betaler en fullt medlemskap for det 
nye medlemmet. Chatring mellom 1 desember og 1 juni betales halvt medlemskap for dette 
LC året.

 



Reisestøtte



 

Reisestøtte LC Norge

• Jubileum, side by side, chartring og intercitymøte i LC Norge og i utlandet 
(inkludert landsmøter og MTM). Landsmøte i Norge for nychartrede 
medlemmer.

• Hvert medlem kan søke opp til 3.000,- hvert LC år for å dekke hele/deler av 
reisekost, opphold

• Søknadsfrist innen 4 uker etter endt arrangement. 
Skjema og veiledning ligger på LC portalen under dokumenter

• Reiseskildring og kvitteringer må sendes innen 4 uker etter endt arrangement

• MTM, reisesøknad sendes inn innen 30.11
• Se side 40 og 54 i Matrikkelen for mer informasjon



 

Andre reisestøtte fra LC Norge

• Ledermøte – dekker vi rimeligst reiserute for leder i hver klubb
• Reiseregning for egendekket reise sendes til treasurer@ladiescircle.no 

innen fire uker. Skjema finner dere på 
ladiescircle.no/dokumenter-fra-lcn/

• LCN legger av 50.000 som fordeles på deltakende klubber på Landsmøte

• LCI konferansen – trekkes på ledermøte 40.000
• Frist for å svare 15 februar året etter

mailto:treasurer@ladiescircle.no


Reisestøtte LCI

● Reisestøtte til LCI konferansen må søkes innen 10.juni elektronisk fra 
LCI sin nettside. Hvor mye du får sendes LCN president i forkant av 
LCI konferansen.

● En kan søke reisestøtte til andre LC lands arrangement og AGM, 
søknadsfrist er en mnd før arrangementet



Gebyr

● For ikke oppmøte på ledermøte og landsmøte

● Mellom 1000 og 2500 kr (100 kr per medlem)



Noen som lurer på noe?



Circler 
World



Circle World

Weblady
Silje Heidisdatter

Landssekretær
Ida Marie Gjetøy



Circler.World for Dummies!



AGENDA

• Basics
• Admin Dashboard
• General Admin Tasks
• National Admin Tasks

• Q&A



Circler.World Structure

.WORLD

RTI

LCI

Association 
1

Association 
2

Region 1

Region 2

Club 1

Club 2

Club 3

…
Region 3

…

Association 
3

…
…



Statutory
Years





Member Actions

• Your profile

• Register for meetings

• Browse events

• Find Circlers

• Check attendance



Your Profile





Registering for meetings







Browsing for meetings







Finding Circlers





Filtering the search



Admin Dashboard





Admin Menu



Admin Menu



Create contact
• Name
• Email
• Date of Birth













Add new
Role



Questions?



Communication



News



Mailings



Event management



Create a meeting



Edit the meeting



Closing the meeting



Questions?



Beloved Statistics



















Questions?



Advanced
Settings





Awards



Board Switch



Board
Switch



Groups & Functions



Activities Settings



National Admin Actions

• Set Statutory year
• Create new clubs
• Membership info
• Communicate with you members

• Helping out





CIRCLER.WORLD



Shop



      Velkommen til LC Shop

Shoplady
Silje Liaseth Vinjevoll  

Past President
Kirsten Lauvrak



Hva ønsker vi med LC 
shop ? 



 

Produkter fra LC Shop er supre gaver 

● Gave til avtroppende leder

● Gave til klubbvenniner ,eks vertinnegaver ved ulike 
arrangement,homehosting o.l

● Gave til deg selv ☺







Bestillingsvarer fra Gullsmed Mjelva 



Produkt fra Sylvsmidja i Voss 
• Laget i sølv 
• Fåes i sølv eller 

gullbelagt



Lederkjedet 



Tips....



Gjør stas på 
medlemmer 





Idemyldring



shop@ladiescircle.no
www.ladiescircle.no/shop



Klubb og 
møtestruktur



Klubb og møtestruktur

President
Gro O. Jenssen

Vise President
Ragnhild Jakobsson



KLUBB OG MØTESTRUKTUR

● Et medlemskap i LC byr på en unik mulighet til å 
skape nye relasjoner, selvutvikling, vennskap, 
omtanke og opplevelser med utgangspunkt i 
rokkens hjul.



1. Lokalt regelverk for din LC Klubb
2. Planlegging av året
3. Generalforsamlingen.
    Hvordan gjennomføres denne?
4. Charting av nye medlemmer.
5. Oppmøte % 
6. Distriktsmøter/Intercitymøter



Lokalt regelverk for din LC 
klubb?

1



 
Eksempel på hvordan man kan gjøre det..







Planlegg året i god tid!

2



• Alle i nytt styre leser gjennom hva som er de sin oppgave i 
matrikkelen.

• Første styremøte dato og første klubbmøte dato i nytt LC år 
bør være klare før sommeren begynner. Det er lurt å sette opp 
et høstsemester og et vårsemester. Årshjul kan også være lurt 
å ha. 

• Leder er forberedt med agenda til styremøte og klubbmøter.
• Leder deler all informasjon fra landsstyret til klubben sin.
• Alle er inne og bruker våre LC kanaler som:Circle World, 

LC-portalen til shop, Ladies Circle Norge og Ladies Circle 
Norway på Facebook og Ladies Circle Norge på Instagram.

     Instagram- Brukernavn: ladiescirclenorge Passord: Circeline

Vi Landsstyret er her for dere og vi stiller opp



SEMESTEROVERSIKT
 
MØTEDATO

 
HOVEDPOST

 
REFERENT

 
3 MIN

 
KULTURELT

 
GAVER

 
MØTEANSV.

 
26. JAN

 
Støvelmøte

 
May-Britt

 
Anna

 
Marie

 
Amalie,
Ida

 
Vibeke, Merethe, 
Tonje

 
16. FEB

 
Medlemsmøte
 

 
Gro

 
Marit

 
Linn

 
Anna,
Kine

 
Elise, 
Xenia, 
Ellinor

 
16. MARS

 
Bedriftsmøte
 

 
Elise Amalie

 
Kine

 
Gro,
Merethe

 
Anna, 
Linn, 
May-Britt

 
13. APRIL

 
Medlemsmøte

 
Merethe

 
Xenia

 
Ellinor

 
Vibeke,
Tonje

 
Marit, 
Ida, 
Marie

 
11. MAI

 
General- 
forsamling

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Styret

 
5. JUNI

 
Sommermøte

     
Styret







Gode/faste rammer rundt møtene:

● Åpning -Kjede, lys, 
motto og formål

● Agenda-Info fra LC
● Hovedpost
● 3-min
● Kulturelt



Generalforsamling-
Hvordan gjennomføres denne?
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• §6.4 Klubbens øverste myndighet er Årsmøtet. Innkallelsen til 
generalforsamling skal være ute minst to uker før og inneholde 
årsberetning, regnskap, valg av styre, valg av revisor og 
valgkomité. 

• Alle skal ha lest papirene som er sendt ut fra klubbens styret og 
fra landsstyret(blir sendt ut 4 uker før landsmøtet) før de 
kommer på klubbens generalforsamling er det lurt å si til 
medlemmene at de gjerne må ta med Ipad/PC på 
generalforsamlingen så slipper de å printe ut alle papirene.

• Både årsberetningen fra landsstyret og klubbstyret 
skal gåes igjennom på generalforsamlingen..

• Alle saker skal leses gjennom og stemmes over.
• Når det er generalforsamling er det kanskje fint å ha kulturelt 

og 3 min innimellom for å få en avkobling.



Chartring ved nye 
medlemmer.
Hva kan være prosedyre..

4





Tid og sted for chartring avhenger av hvor lenge de har vært 
reflektanter. Minimum 4 møter.
Men sommermøte og julemøte er en perfekt anledning.
Husk at reflektanter skal legges inn i LC portalen 
NB! Husk å bestille charterpakken minst 2 uker før.

• Alle står i en ring
• Leder står klar med kjede på, matrikkel,pin,diplom og evt. en 

rose
• Leser §5.3 
• Klemme runde og gratulasjoner fra leder og øvrige 

medlemmer.

Er det noen som har gode tips til “seremonien”?



Oppmøte

5



Logg dere inn i Circle World og 
meld deg på hvert møte. Dette er 
viktig for at oppmøteprosenten 
skal bli riktig.

• Hvorfor er godt oppmøte i klubben så viktig?

           NB! Husk å premiere alle som har hatt 100% oppmøte 
                   med at de får 100% pin på sommermøte.



Distriktsmøter/Intercity møter

6



Distriktsledermøte i D5 med 
ledere og nestledere på 
Intercitymøte i Kr.sand vår 2019



Bring kunnskap videre!

• Gi god opplæring til neste man i det 
vervet du har hatt.

• Pass på at ikke kunnskap forsvinner ut 
av klubben

• Pass på å notere ned historie om 
klubben underveis.



VI GJØR HVERANDRE GOD !!
MAKE CLUBS WORK



Verv-en-venn



     Verv-en-venn



Vi vil ønske nye medlemmer velkommen til LC

● Stina Motland
● Elly Margrethe Samuelsen
● Anna Brøyn
● Ann Gunnarsson
● Charlotte Rapp
● Stina Motland
● Marthe Ødegaard
● Mari Bjørnerud Tronstad
● Nora Jabri
● Ragnhild Ekre
● Thea Backe
● Ingjerd Rød Wold
● Anette Andreassen
● Annette Drillestad Opperud
● Elly Margrethe Samuelsen



Vi ønsker at LCN skal vokse!

Hvorfor:

1. Man blir ikke så sårbare hvis noen er borte.
2. Lettere å få komme på bedriftsbesøk 

og få foredragsholdere
3. Flere ”å ta av” til å sitte i styret 
4. Bedre økonomi
5. Flere venner

Kan vi få alle klubbene opp til 20 medlemmer? 



Rekruttering

- Hvordan rekrutterer vi til klubbene? 

- Hvordan finne potensielle reflektanter? 



1. VÆRE SYNLIGE og få folk til å bli nysgjerrige på hvem vi er og hva vi holder på 
med. 

2. Snakk om Ladies Circle for å få folk til å bli interessert. 
Man blir ikke nysgjerrig på det man ikke har hørt om.

3. Kjenner du noen som kan være aktuelle i en annen by eller land?  Foreslå dem til 
den aktuelle klubben! Mange klubber har få 
medlemmer og trenger tips til reflektanter.

4. Ha en 5-årsplan!
5. Ta kontakt med lokalavisa til å finne potensielle reflektanter. 
6. Inviter lokalavisa til å lage reportasje om klubben når dere gjør noe/er ute på noe 

i lokalmiljøet. 
7. Venners venner fest. 
8. Scroll gjennom din egen facebook venneliste. Man kan komme over potensielle 

medlemmer man ikke har tenkt på.

TIPS:



Verv en venn skjema

- Verv en venn brosjyre
- Verv en venn forslag 
- Verv en venn status
- Lotteri



ladiescircle.no



1. Verv en venn 
brosjyren er veldig 
fin å se gjennom før 
man begynner å fylle 
ut skjemaet første 
gang. Der får man litt 
forklaring på hvordan 
og hvorfor.



- Verv en venn forslag 
består av to deler. 

- Dette skjemaet brukes 
for å foreslå potensielle 
reflektanter til egen 
klubb og andre klubber.

- Første del fylles ut av 
forslagsstiller.

- Skjema sendes på 
e-post til nestleder med 
kopi til visepresident. 

2. Verv en venn: Forslag



- Del to av verv en venn 
forslag fylles ut av 
nestleder som har 
mottatt et forslag. 

- Skjema sendes tilbake til 
nestleder og 
visepresident etter at 
reflektanten er 
diskutert. 

- Den som stiller forslag 
ønsker å vite om 
vedkommende har blitt 
invitert! :) 

3. Verv en venn: Forslag



- Når et forslag har blitt tatt 
opp som reflektant føres 
vedkommende opp i 
dette skjema. 

- Skjemaet skal inneholde 
alle forslag medlemmene 
har i løpet av året til både 
egen klubb og andre 
klubber. 

- Sendes inn til 
visepresident innen 
15. mars 2022. 

- Danner grunnlag for verv 
en venn lotteri. 

4. Verv en venn: Status

TIPS: Før inn i skjemaet underveis i året så 
gjenstår det bare å sende inn skjemaet til fristen.



Flere lodd=
Bedre odds

Så verv i vei 

Lotteri

Vi trekker 2 stk. som vinner 
påmeldingsavgiften til 
landsmøtet i Grimstad 3-5 
juni 2022.
Vi trekker lørdag 19. mars 
2021



Regler for verv en venn lotteriet

1) Premien er personlig, kan ikke gis til andre medlemmer eller klubbvenninner

2) Fristen for å sende inn er 15 mars, har ikke klubben sendt er de ikke med i trekningen.

3) Den som står på listen er den som vinner.

4) Svarfristen for å takke ja eller nei er innen 1 uke etter trekning.

5) Det blir trekt to vinnere, og fire reserverer. Disse blir trekt i rekkefølge.

6) Gevinsten frafaller om ingen takker ja. Om ingen takker ja tilfaller summen til LCN.

7) En reflektant tilsvarer et lodd. Den som verver skal være medlem.

8) Trekningen skjer på styremøtet i april. Dette legges ut på sosiale medier og LC-portalen



Hvordan tar vi imot nye reflektanter?



   TIPS:

1. Faddere på hver reflektant.
2. Reflektantmøte før første møte.
3. Reflektanthefte med all info.
4. Spør gjerne om samkjøring til møtene (hvis mulig)
5. Vær inkluderende. Føler de seg velkommen er sannsynligheten 

for at de kommer igjen VELDIG mye større.
6. Inkluder reflektantene i LC sine Facebook, Instagram og Snap. 

Veldig mange klubber har lokale lukkede facebook sider. 



Denne brosjyren sammen med  klubbens 
møteplan, er en god start når man tar imot 
nye potensielle medlemmer på 
reflektantmøte.

Reflektanthefte 



Hvordan ta vare på medlemmene 
vi har:



TIPS:
1. Gode møteplaner.
2. Velg team building tema.
3. Være positiv og inkluderende.
4. Inviter på kaffe, gå turer o.l. utenom klubbmøter. Bli kjent.
5. Arrangere turer og fester. Det er når man engasjerer seg 

at ting blir gøy.
6. Sette seg ved siden av noen man ikke pleier å snakke med.



Til slutt:
1. Stå på!
2. Treff mennesker!
3. Vennskap og omtanke ☺
        



Diverse informasjon


