
 
HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB.     

Gjøvik, 12. august 2021 
 

 
Referat Rekeaften med presidentskifte, 10. august 2021. 
 
Dette ble dagen, som mange av oss, hadde ventet på. Endelig kunne vi møtes fysisk til et medlemsmøte 
igjen. De av oss som hadde vært med på sommerleiren hadde fått gleden av å møtes uken før. Det var 
mange hjertelige hilsninger - uten klemmer. Ingen tvil om at det å møtes igjen gjorde godt for alle. Det var 
22 medlemmer som deltok og en mange hadde med seg partner eller venn/venninne. Vi ble plassert i bord, 
som var satt opp i henhold til smittevernregler og mingling skulle unngås.  
 
Avtroppende president, Torbjørn Skogsrød, tok ordet før maten. Han fortalte om sin tid som president i 
Hunn/Gjøvik Rotaryklubb, i en spesiell korona-tid. Det var få fysiske møter i perioden, men Torbjørn var 
primus motor i å få gjennomført Teams-møtene på en glimrende måte. I en tid hvor mange Rotaryklubber 
ikke har hatt møter, har vi hatt møter, stort sett hver uke. Det kan vi takke Torbjørn for.  
 
Tradisjonen tro, ble det foretatt presidentskifte, med overlevering av presidentkjedet fra avtroppende 
president, Torbjørn Skogsrød, til den nye presidenten, Siv Trude Røstø. Både avtroppende og den nye 
presidenten fortalte om sommerleiren for barn, som vi arrangerte den 2. – 6. august. Sommerleiren er det 
som har betydd mest av våre arrangement siste år. Trude omtalte den som det mest meningsfylte hun har 
deltatt i, gjennom 10 år i klubben. Referat fra sommerleiren er tidligere sendt ut til medlemmene. 
 
Trude introduserte resten av det nye styret, som består av følgende:  

Rolle Navn 
President Siv Trude Røstø 
Sekretær Heidi Videhi Røsdal 
Regnskapsfører Arne Erik Haldsrud 
Avtroppende president Torbjørn Skogsrød 
Påtroppende president  Asmund Amundlien 
Styremedlem Jan Arild Hammerseng 
PR og web Ola Rongen 

 
Komiteene vil bli presentert på neste medlemsmøte.  
 
Odd Magne Lundby holdt en glimrende limerick som høstet god applaus. Deretter ble to nye medlemmer, 
Ragnhild Skarpen og Lennart Solli, offisielt tatt opp og fikk sine Rotarymerker som bevis. De skal få 
presentere seg selv når de holder sine egoforedrag. Vi har fortsatt 3 nye medlemmer som skal taes opp 
offisielt og få sine merker. Det blir ved neste medlemsfest.  
 
Det er besluttet å dele ut blomster til de av medlemmene som fyller runde år (50, 60, 70… osv.). Da vi 
nesten ikke har hatt fysiske møter siste år, fikk de som deltok en blomsterbukett denne kvelden. Arne Erik 
Haldsrud, 50 år (mars), Per Olav Hansen, Geir Hammer og Lennart Solli fylte 60 år i august i år. Tove Kjærås, 
Kai Fossumstuen og Anne Kristin Mehlum fylte 60 år, høsten 2020. 
 
Neste medlemsmøte blir holdt på Strand Hotell, kl. 18.30. Hvis teknikken står oss bi, blir det samtidig 
overført på Teams. Men dette kommer vi tilbake til. Ansvarlig for møtet er Siv Trude Røstø. 
 
Referent, Heidi Videhi Røsdal 
Sekretær, Hunn/Gjøvik Rotaryklubb 


