
Moss og Omegn Kvinneråd er religions- og politisk nøytral! 

 

Moss og Omegn Kvinneråd trenger din støtte til det frivillige 

arbeid som drives på mange fronter, med støtte fra Moss 

kommune. Vi ønsker oss flere medlemmer i alle aldre, kanskje 

særlig yngre kvinner og menn som vil støtte Kvinnerådets 

frivillige arbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan lese mer om Kvinnerådet på nettsiden: 

www.kvinneraadet.no   

 

 

BLI MEDLEM I 

KVINNERÅDET DU 

OGSÅ! 

Moss og Omegn Kvinneråd har driftet deler av det 

frivillige arbeid i Moss og omegn i en årrekke:  

  

   Velferdssentralen fra 1967, 
    Sykehusgata 10 

 
 

 Moss Frivilligsentral fra 1998  
 Frivillighetens hus, Byfogd Sandbergsgt.5 

 
 

 
    Eldreliv fra 2008 
    Frivillighetens hus, Byfogd Sandbergsgt.5 
 

 

          

         Home- Start Familiekontakten fra 2011 
         Frivillighetens hus, Byfogd Sandbergsgt.5 

 

 

Meld deg inn med:  

navn, adresse, telefonnr. og E-postadr.  

til Iris Ringstad, kasserer/ Sonja Rønneberg, styreleder 

irir@online.no  tlf. 922 02 053  

sojoronneberg@gmail.com  tlf. 977 34 343 

Medlemskontigent i 2018:  

kr. 100 til konto: 1080 18 74237  

Vipps: 118113  (ved Vipps, skriv navn på sendingen) 

 

http://www.kvinneraadet.no/
mailto:irir@online.no
mailto:sojoronneberg@gmail.com


FRITT YRKESVALG                                   FAMILIE 

 

Moss og Omegn Kvinneråd ble stiftet i 1904 og har hatt som sitt 

hovedformål; 

 

Å styrke kvinners rettigheter og ivareta kvinners interesser, 

samt ha kjennskap til og ta ansvar for samfunnsspørsmål. 

   

Litt historie: 

Det hele startet da Moss og Omegn Kvinneråd ble stiftet i 
1904, som en lokalforening av Norske Kvinners Nasjonalråd. 
Mange modige kvinner har stått opp for aktuelle saker i de 
116 år som er gått. De har kjempet for «kvinners adgang til 
statens embeter», for stemmerett for kvinner og kvinners rett 
til fritt yrkesvalg og arbeid.  
 

Siden da har Kvinnerådet engasjert seg i en rekke saker av 
betydning for kvinner plass i samfunnet, barnefamilienes 
situasjon, boforhold, økonomi, kosthold og skolegang.  
 

Felles for de mange saker Kvinnerådet har gått i spissen for 
opp gjennom historien, er at de alle er blitt implementert i 
offentlig politikk, i arbeidslivsorganisasjoner og i en rekke lag 
og foreninger som har hatt, og fremdeles har likestilling og 
kvinners rettigheter som sin hovedsak.  
 

Kvinnerådet opprettet sitt eget 8.mars-forum i 2014 og har 
siden det stått for markeringen av kvinnedagen i Moss. 
 

 

Frivillighet og inkludering! 

I dag er vi stolt av å kunne viderefører en lang tradisjon med 
kvinners engasjement i frivillig arbeid og støtte til utsatte 
grupper i samfunnet.  
Kvinnerådet har utviklet sitt engasjement i takt med det 
politiske fokus, på eldresaken, folkehelse, familiesatsning og 
frivilligheten. Kvinnerådet tok initiativ til å starte 
Velferdssentralen i 1967 og i 1998 fikk Kvinnerådet også ansvar 
for Moss Frivilligsentral. Fra 2008 ble driftsansvaret utvidet med 
Eldreliv og i 2011 Home-Start Familiekontakten.  
Disse fire frivillige tilbudene, tilbyr et stort utvalg av aktiviteter, 
kulturelle tilbud og sosiale møteplasser. De legger til rette for at 
folk skal kunne bidra som frivillige med oppgaver de ønsker å 
utføre for andre eller sammen med andre. Det er nå blitt en 
hovedsak for Kvinnerådet at det er disse frivillige tilbudene og 
deres mange frivillige kvinner og menn som skal være synlig i 
lokalsamfunnet i Moss. 
 


