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Gjøvik, 07.10.2021 

 
REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 05.10.2021 
 
Møtetema:  

- Kick-Off for Distriktskonferansen på Gjøvik i 2022 v/Gunhild og Anne Kristin 
- Presentasjon fra kameratskapskomiteen v/Kalle 
- Presentasjon om RYLA v/Torbjørn 

 
Til stede: 20 deltakere på Quality Strand Hotel 
Bursdager: Ingen denne uken 
 
3-minutter: Asmund Amundlien:  
Asmund brukte sin 3-minutter til å følge forrige 3-minutter og snakke om klima og miljø. 
Nærmere bestemt elektrifisering. Det er bra, men misforstått hvis det skal gjelde alt, over alt 
og til enhver pris. om både biler, båter, fly og alt av utstyr skal drives av el-kraft, hvor skal vi ta 
all elektrisiteten fra da? Lite miljøvennlig el-kraft produksjon ute i verden, selv om vi er 
nærmere 100% i Norge. Høna (elkraft) må komme først og de elektriske forbrukerne (eggene) 
får komme etterpå. Tror vi må kombinere elkraft med lett fossilt brennstoff i tillegg, i flere 10-
år. I den andre enden: Slutte å ødelegge for det som binder CO2, som f.eks. graving i myrer, 
hogging av for mye skog mv. 
Vi må slutte å utvikle unyttige produkter som bruker el-kraft. Ta f.eks. elsparkesykkelen – som 
må være et av de mest unyttige av dem alle. De er stygge, parkeres / slenges fra seg over alt, 
farlig å bruke og farlig å omgås og gir irritasjon når de suser forbi. De som bruker disse, kunne 
i stedet bruke kroppen for å gå eller bruke en sykkel. De bruker strøm og koster penger. Hva 
skal vi gjøre videre? Ja, det kan vi diskutere videre senere. (som vanlig kommenterer vi ikke en 
3-minutter). :) 
 
Presentasjon fra kameratskapskomiteen, v/Kalle: 
Krabbeaften er førstkommende tirsdag, den 12. oktober på Hovdetun (ikke Haugtun). 
Absolutt siste frist for påmelding er førstkommende lørdag. Det er fortsatt ledige plasser.  
Han kommer tilbake til informasjon om 40-års jubileet senere. Det avholdes i februar. 
Ildsjelen Leif Hasselknippe, sammen med Hunn/Gjøvik Rotaryklubb, gikk i sin tid i spissen for å 
samle muntre historier fra Gjøvik-miljøet. I alt ble det tre samlinger «Anekdoter og muntre 
historier fra Gjøvik» utgitt i årene 1988, 1989 og 1993.Disse samlingene ble til slutt gitt ut i en 
bok. Denne boken kan selges videre og beløpet går uavkortet til sommerleiren. Kontakt Kalle 
for salg av bøker. De som ikke selges, vil bli brukt som gaver til eksterne foredragsholdere.  
 
Kick-Off for distriktskonferansen 2022, i Gjøvik. 
Som kjent, så er Gunhild distriktsguvernør i Rotaryåret 2022/2023. Det betyr at Hunn/Gjøvik 
Rotaryklubb har ansvaret for distriktskonferansen 2022, som avholdes i Gjøvik. 
 
Det var en rekke personer fra klubben vår som deltok på årets distriktskonferanse på 
Lillehammer. Flere var med for å lære og observere, for å kunne bruke det til neste års 
konferanse. På Lillehammer deltok 180 personer fra distrikt 2305. Distriktsguvernør Hans Olav 
Osbak åpnet konferansen med å se at de hadde som mål å bli «The best conference ever!».   
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Det var opptak med hilsen fra RI-president Shekhar Metha, fra India. «Serve to change lives» 
var den røde tråden gjennom hele konferansen. Det var leid inn en profesjonell lydtekniker, 
som ordnet med alle powerpoint-presentasjonene og film-snuttene som ble sent. Alt fløt 
virkelig godt.  
 
Gunhild ønsket tilbakemelding fra de som hadde deltatt, på det som var bra og det som 
kunne ha vært bedre fra konferansen. Følgende punkter kom opp:  

- God mat  
- For lite kultur 
- Elverum Rotaryklubb markerte seg for lite 
- Profesjonelle foredragsholdere 
- God logistikk 
- Stort hotell, god plass 
- En-veis konferanse 
- Neste år bør det også være «summe-grupper» 
- Lørdagskvelden, ønsket at det hadde vært mer samlet etter middagen. Nå gikk de 

fleste, mens noen satt i hver sine hjørner i baren. 
- Bra teknisk opplegg med profesjonell lydmann 
- Trompet ved pauseslutt 
- Forslag om kinosalen til foredrag (enveis-konferanse) 
- Fredag, kunne hatt velkomst 
- Vi kunne hatt en bedre presentasjon av Hunn/Gjøvik Rotaryklubb. De fleste hadde 

skjerm eller fremviser, som viste filmer eller bilder som gikk.  
 
Ansvarlig for distriktskonferansen: 

- Gunhild (kommende distriktsguvernør) 
- Asmund (innkommende president) 
- Anne Kristin (koordinator) 

 
Vi skal lage vår helt spesielle konferanse i 2022.  
Tema for konferansen: FN’s bærekraftmål, etikk og ledelse.  

- Fredag: Uformell mottagelse med middag i Fjellhallen kl. 19.00. Catering «Gutta i 
dampen». Velkomst med lett underholdning. Vi har flere som er gode på limerick…. 

- Lørdag: Hele dagen på hotellet, inkl. banketten. Alle måltider på hotellet.  
- Søndag: Info fra distriktet, årsmøte, presidentforum m.m. Ledsagerprogram: Besøk på 

NTNU med omvisning. Vektlegging på Helseavdelingen.   
- Ønsker å ha langt flere kulturinnslag enn det som var under årets konferanse. Vi 

ønsker å bruke ungdommen og vi har bl.a. kulturskolen, og mange andre. 
 
Forslag: 

- Gunhild ønsker forslag til foredragsholdere. Gjerne så snart som mulig. 
- Kom med forslag til kulturinnslag. 
- Alle andre forslag til distriktskonferansen, sendes til Anne Kristin 

(akmehlum@hotmail.com, tlf 48199568). 
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Komiteene: 

- Vedlagt følger en oversikt over komiteene som er satt opp for konferansen. Se 
gjennom den og finn ut hvor du er satt opp. Hvis du ønsker en forandring, kontakt 
Anne Kristin i løpet av uken.  

- Noen av komiteene vil ha arbeid som startes opp i nærmeste framtid, mens andre 
kommer inn litt senere.  

 
Prosjektplan utarbeides. Anne Kristin har lagt en foreløpig plan og vil sende ut info til alle ved 
behov. Den 25. mars 2022 må alt være klart, med program og alt. Anne Kristin inviterer 
komitelederne til møte om ca. 4 uker. 
 
Til slutt, hadde Torbjørn en rask gjennomgang om status RYLA: 

- Torbjørn hadde et godt innlegg om RYLA på konferansen. Greide å oppildne 
vestlendingene. 

- Ønsker ikke for mye endringer for kommende RYLA 
- Langsiktige planer 
- Har «ryddet plass» til medlemmer i programmet for kommende RYLA. Til sammen 2 

timer, 2 – 3 personer. Hvis du er / har vært leder, eller har noe annet å komme med 
overfor ungdommene, så ta kontakt med Torbjørn.  

- Neste RYLA blir avholdt 1. – 3. april 2022. 
 
Minner til slutt om krabbeaften den 12.10.2021. 
 
 
Vennlig hilsen 
Hunn/Gjøvik Rotaryklubb 
Heidi Videhi Røsdal 
sekretær 
 


