
 
HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB       Dato: 10.11.2016 

 

MØTE 1.NOVEMBER 2016 

 

Sted:               Quality Hotel Strand Gjøvik 

Fremmøte:    11 medlemmer 

Møtetema:    Kaffemøte med tema  INTERNASJONALE PROSJEKTER for klubben vår 

 

3-minutter:  Roar Jacobsen 

Han presenterte ei bok som hadde gjort dypt inntrykk:  

Timothy Egen: «The Big Burn. Teddy Roosevelt and the Fire that Saved America» 

Om den største skogbrannen i Amerikansk historie. Roosevelt var president på den tiden. Han var en 

forkjemper for å ta vare på uberørt skog og han grunnla de fleste nasjonalparkene i Amerika. 

 

MØTETEMA: 

Ulike internasjonale prosjekter ble diskutert. 

- Thailand-prosjektet – har vi snakket om noen oppfølging? Ta kontakt med Helge for å spørre om 

dette er et prosjekt som skal følges opp videre. Det var stor interesse for dette blant 

medlemmene. 

- Prosjekt i Tyrkia – kontaktmann er Odd Skaug på Eina som er medlem i en rotaryklubb i Alanya. 

De samler inn penger til en buss som skal frakte handicappede til forskjellige steder, skoler etc. 

Vi støtter prosjektet med kr 2000 i 2016. Be om å få mer informasjon om prosjektet.  

- Ungdomsutveksling: 

Arbeide med å sende en søknad, frist 1.november. Kanskje fristen kan utsettes til 1.desember? 

Ta kontakt med Gjøvik vgs. 

Jan følger opp. 

- TRF: Vår klubb betaler en årlig sum til Rotary Foundation i dag på kr. 5000. Dersom denne 

summens skal endres, er det en årsmøtesak.  

Ble også diskutert ordningen med  personlige bidrag fra medlemmene. 

 

Andre prosjekter/temaer som ble diskutert: 

- Brumunddal Rotary-klubb – Sikteskive på Høsbjør 



Rotaryklubben satte opp ei sikteskive på Høsbjør, innviet i 2011. I september 2012 fikk de satt 

opp ei sikteskive i Blåmyrkoia i Furnes. Fikk midler fra distriktet i tillegg til mange dugnadstimer. 

Lignende tiltak ble diskutert i vår klubb. Kunne bli en fin markering av Hunn/Gjøvik Rotary-klubb. 

Jobbe videre med denne saken. 

- RYLA:  Komiteen planlegger neste års konferanse. 

- President 2017. Vanskelig å få noen til å stille. 

- Tur til Nusfjord. 

Mulig tidspunkt: 23.-26.mars 2017. Trude og Jan følger opp saken. 

- Inger fra programkomiteen presenterte planer for programmet høsten 2016/våren 2017. Det blir 

spennende program framover. Mange interessante personer blir kontaktet.  

Adm. direktør i Sykehuset innlandet Morten Lang-Ree har allerede sagt ja til å komme på nyåret. 

Dato kommer senere. Flere av programpostene egner seg som intercity-møter  eller åpne møter. 

Vi bør sikre oss at vi blir mange tilhørere. Flott jobbet av programkomiteen! 

 

NESTE KLUBBMØTE  8.NOVEMBER 

Tema:   Stolpejakten – fra ide til folk(i)bevegelse   v/Tommy Gullord 

3-min.:  Ingar Møller 

 

Gunhild Aalstad                                                                                                                                          

Fung.sekretær                     

 

 

 

 


