
 
HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB.     
 

Gjøvik, 17.11.2021 
 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 16. NOVEMBER 2021 
 
Møtetema:  
1. Presentasjon av årets bøker, av Unni Skinstad og Marianne Hjerpset fra Norli. 
2. Status fra TRF-komiteen ved Asmund Amundlien 
 
Til stede: 20 medlemmer 
Bursdager: Ottar Lied hadde bursdag den 16. november 
3-minutter: Gikk ut denne dagen 
 
Bøker fra Norli 
Unni og Marianne fra Norli hadde med en kasse med bøker. Setter opp listen med bøker de 
hadde med, presenterte og anbefalte. Listen blir lagt ved i et eget skriv. 
 
Status fra TRF-komiteen  
Legger ved presentasjonen fra Asmund, sammen med referatet. Komiteen har behov for ett 
medlem til. De / den som ønsker å delta, ta kontakt med Asmund på mobil 909 80 660 eller på 
mail amundliena@gmail.com. Det kom innspill fra salen om at vi må få inn prosjektene i 
årsberetningene våre. 
 
Sommerleir 2022 
Sommerleiren er planlagt i den første uken i august 2022. I øyeblikket er det for få 
medlemmer som har meldt seg til å være med i prosjektgruppen og/eller på selve 
sommerleiren, til at den kan gjennomføres. Vi må vite hvem som kan være med, innen 30 
november i år. Gi beskjed til Asmund på mobil eller mail (se under status fra TRF-komiteen) 
om du kan være med i prosjektgruppen og/eller sommerleiren. Gi også beskjed hvis du ikke 
kan delta.  
 
Satelittklubb 
Gunhild Aalstad tok ordet og pratet litt om det å skaffe nye medlemmer gjennom å stifte 
satelittklubb. Dette er også informert om i tidligere referat. Det er tenkt å kontakte tidligere 
RYLA-deltakere. Ved min. 8 medlemmer, kan vi danne en satelittklubb. Den er tenkt å benytte 
nettmøter og fysiske samlinger 2 ganger pr. år. Etter hvert vil medlemmene gå tilbake bake til 
sine egne moderklubber (når alderen tilsier det). Gunhild vil jobbe med i neste år. 
 
40-års jubileet 
Dere kan sette av 12. februar 2022 for å feire Hunn/Gjøvik Rotaryklubb sitt 40-års jubileum. 
Den vil bli avholdt på Gamletorvet Spiseri. 
 
Minner om neste medlemsmøte som er hos bedriften Intek AS.  
 
 
Vennlig hilsen 
Hunn/Gjøvik Rotaryklubb 
Heidi Videhi Røsdal, sekretær 


