
 
HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB.     

Gjøvik, 23.08.2021 
 

 
Referat fra medlemsmøte den 17. august 2021. 
 
Høstens første medlemsmøte på Strand Hotell. Av totalt 19 medlemmer som deltok, var 5 av disse samtidig 
med via Teams. Dessverre lot det seg ikke gjøre å dele skjermen, samtidig med skjerm på hotellet. Men vi 
får se om vi får til det også etter hvert.  
 
3-minutter ble holdt av Roar J, som steppet inn for den opprinnelige i programmet. Roar J fylte også 
fødselsdag den 16. august. Tema for 3-minutter var «Arkitektur i byen Gjøvik». Man må komme seg ut av 
glasshuset, før man kan kaste stein. For å kunne utvikle og bygge i Gjøvik, må Gjøvik kommune ha områder 
og planer klare. Ikea kunne ikke vente på Gjøvik og endte opp i Brumunddal. Men en klam fot for videre 
utvikling er klima og risikoen for flom – spesielt ved elvemunningen. Man må planlegge for 200-års 
flommen. Det ble gitt eksempler på utfordringer for utbygger i møte med kommune i forhold til 
parkeringsplass, mulig flom, etasje på søyler, heis og tilgang for brannbil – under en eventuell 200-års flom. 
Statistisk sett så er det større mulighet for 2 verdenskriger enn en brann og 200-års flom samtidig, i samme 
bygg. Og svaret på denne «sannsynlighetsberegningen» ble «Du kan jo forsøke å søke». Som vanlig skal vi 
ikke kommentere en 3-minutter, men kan nevne at det ble litt humring underveis. 
 
Vår nye president, Trude, presenterte det nye styret og årets komiteer, med medlemmer. Det snek seg inn 
et par feil i forrige referat, vedr. sammensetningen av styret.  
 
Årets styre: 
President: Siv Trude Røstø 
Sekretær: Heidi Videhi Røsdal 
Kasserer: Arne Erik Haldsrud 
Past president: Torbjørn Skogsrød 
Påtroppende president: Asmund Amundlien 
Styremedlem: Gundhild Aalstad 
 
Programkomiteen består av Geir Hammer (leder), Kirsten, Tore R, Asmund, Ola B, Kai og Ragnhild. 
Denne komiteen vil holde en presentasjon på medlemsmøtet den 24. august. 
 
Kameratskapskomiteen består av Kalle (leder), Turid, Sofia, Rolf, Odd Magne, Tove, Inger og Ursula. Denne 
komiteen har jobbet med 40-års jubileet som kommer ved nyttår. De jobber også med den påtroppende 
guvernørfesten – i tillegg til de 4 festene, som vi vanligvis har i løpet av året. 
 
Internasjonale tjenester TRF består av Asmund (leder), Helge, Tore W og Lennart. Denne komiteen vil 
presentere seg ved et senere medlemsmøte. 
 
RYLA, Ungdom er to komiteer som er slått sammen til én. Den består av Torbjørn (leder), Gunhild, Trond, 
Øistein, Stian og Sturla (nytt medlem). I år blir det ingen utveksling med ungdom. Her ble det nevnt at det 
er ønske om Rotaract (blir nærmere presentert senere i år). Distriktet vurderer et prosjekt med ny klubb for 
ungdom opp til 30 år, en såkalt «Ungdomsklubb». Ønske om en samling for tidligere deltakere i RYLA. 
Ønske om at Torbjørn kan holde et 5-10 min. om RYLA på et møte, senere i høst.  
Kommunikasjon / PR / Omdømme, består av Ola R (leder), Anne Kristin, Arne og Asmund. 
 
Medlemskapskomiteen består av Jan (leder), Per Olav, Roar J og Marianne. 



 
Samfunnskomiteen består av Bjørn (leder), Lise, Britt, Ottar, Hanne-Gunn og Eva (nytt medlem). 
 
Øvrige: 

- Revisor – Roar S 
- IT/Web – Arne Erik  

  
Da har alle medlemmene fått verv eller er med i en komité. Hvis det er noen som brenner for noe og ønsker 
å være med i en annen komité i tillegg, så er det bare å gi en tilbakemelding til presidenten, så kan det være 
mulighet for det. Det er viktig å være i en komite hvor man har lyst til å delta. 
 
Leder for medlemskomiteen, Jan, holdt et innlegg om komiteen og noen forslag til endringer. Medlemmene 
i en klubb er viktige. Her er noen av forslagene og også informasjon til de nyere medlemmene våre: 

- Forslag om en mer høytidelig start – med mer stas. Det er viktig med en fadderordning som 
fungerer, med klare retningslinjer for alle faddere. Det å få inn nye medlemmer er en fase som tar 
tid. Viktig at nye medlemmer får vite om oppstarten i USA, av en advokat som bl.a. ønsket mer 
etikk inn arbeidslivet. 

- I en Rotaryklubb skal alle bidra og vi roterer i forskjellige roller / komiteer – bortsett fra kasserer. 
Det er medlemmer fra forskjellige yrker og vi skal bidra til å gjøre hverandre sterke. Bør fadder og 
det nye medlemmet være i samme komité det første året? 

- Møteplikten ble håndhevet strengt tidligere, men det er sluppet opp på. Men det er viktig å følge.  
- Vi har også møterett – noe som betyr at vi kan delta på medlemsmøter i andre Rotaryklubber – 

over hele verden.  
- Søknad / forslag til nye medlemmer, med begrunnelse, sendes først til leder i medlemskomiteen 

som først behandler søknaden og deretter sender den videre til presidenten - som til slutt sender 
dette ut til alle medlemmer. 

- Ikke nødvendig å begrunne årsak til at en person ikke skal bli tatt opp. 
- Forslag om fast rutine for opptak av nye medlemmer. I tillegg til det nye medlemmet, bør fadderen 

være med og presentere det nye medlemmet. Informere om Rotary-kodeks, som det nye 
medlemmet skal bekrefte at vedkommende skal forsøke å etterleve (etiske og moralske regler). 
Forslag om en mer høytidelig seremoni. Også forslag om seremonimester og -stav (Gjøvik 
Rotaryklubb praktiserer det).  

- Viktig at nye medlemmer blir presentert krav / forventinger, før de blir tatt opp. 
- Forslagene vil bli tatt opp i styret. 

 
Asmund viste fram Rotary pologenser m/kort arm, som kan kjøpes. Medlemmene som deltok på 
sommerleiren har slike. Det er noen pologensere igjen, som kan kjøpes for kr 295,- pr. stk. Vi har 5 stk i 
størrelse L, 1 stk i str. S og 1 stk. i str. 4xXL. Kontakt Asmund for kjøp av pologenser.  
 
Barneseter etter barneleiren må leveres tilbake til Trude, senest møtet den 24. august. Hvis ikke, må de 
leveres hjemme til henne – etter avtale. 
 
Det kom også ønske om å møtes ut over den ene timen som er medlemsmøtet. Første tirsdag i hver måned, 
kan de som ønsker det, møtes på PI etter møtet. 
 
Minner om neste medlemsmøte, tirsdag 24. august på Strand hotell kl. 18.30.  
 
 
Vennlig hilsen 
Heidi,  
sekretær i Hunn/Gjøvik Rotaryklubb 


