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Gjøvik, 24.10.2021 

 
REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 19. OKTOBER 2021 
 
Møtetema: Egoforedrag med Asmund Amundlien 
 
Til stede: 22 medlemmer 
Bursdager: Ingen bursdager denne uken 
3-minutter: Ved Marianne Ulven Solli 
 
Presidenten innledet møtet. Det ble informert om at det jobbes med å innhente tilbud på PC 
med tilhørende utstyr for klubben. I og med at dette ikke er innkjøpt enda, så ble møtet kjørt 
kun som et fysisk møte. Det ble stilt spørsmål fra salen, om det er nødvendig å gå til innkjøp 
av datautstyr, nå når pandemien stort sett er over i Norge. Dette er noe som er nødvendig, 
ikke bare for å kjøre web-møter, men også for at vi får samlet klubbens dokumenter på en pc, 
i stedet for på forskjellige private pc’er, alt etter hvem som er sekretær. En rekke av klubbens 
medlemmer disponerer kun jobb-pc hvor det er restriksjoner i forhold til bruk. Innkjøp av 
datautstyr er styrebehandlet og godkjent, samt tatt med på årsmøtet og godkjent der.  
 
3-minutter med Marianne: Tema var verden i nyhetene. Mange snakker om at det er så mye 
dårlige nyheter i media. Det som får nyhetenes interesser er konflikter, viktigheter, 
sensasjoner, sjokkpriser og lignende. Det er mye fælt og kriser. Mye av det som skrives hauses 
opp og blir beskrevet som mye mer skremmende enn det er. Et alternativ er nettsiden 
www.verdensbestenyheter.no (Verdens Beste Nyheter). Nettsiden er et samarbeid med 
Changemaker, Press og en rekke andre norske organisasjoner og bedrifter. Ideen bak 
nettsiden er «verden går bedre enn du tror». På denne nettsiden finner du positive, globale 
nyheter, undervisningsopplegg og mye informasjon om FN’s bærekraftsmål. Marianne viste 
oss eksempler fra nettsiden. Selv om vi ikke skal kommentere 3-minutteren, vil vi anbefale de 
som ikke har vært inne på nettsiden, om å gå inn og lese.  
 
Egoforedrag med Asmund Amundlien. 
 
Asmund er i dag pensjonist, har 2 barn og 3 barnebarn. Gift med Grete Signe fra 1973 til 2010. 
Hun levde med MS de 25 siste årene av sitt liv. Samboer med Heidi siden høsten 2016 og 
synes det går greit. Slekt i Tyskland og Østerrike. Har stor slekt i Norge. Amundlien-navnet 
kommer fra Gudbrandsdalen og den slekten er den eneste som har navnet Amundlien i hele 
Norge.   
 
Asmund ble født på Rikshospitalet den 24. mai 1949. Ble fort lei Oslo og flyttet til Atna i 
Østerdalen, 14 dager gammel. Oppvokst på småbruk i Atndalen og fikk tidlig være med på 
arbeid på gården. Bestemte seg tidlig at han skulle «ut» og at bondeyrket ikke var noe for han 
og reiste ut av Atndalen, 15 år gammel. Var innom Kongsvinger, Hamar, Oslo og Horten. Han 
flyttet til Gjøvik i 1969 og har bodd her siden.  
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Etter grunnskolen i Atna, startet han med yrkesskoler i Hamar og Kongsvinger. Da han likte å 
«skru», tok han læring og fagutdannelse med fagbrev som mekaniker. Men fant ut de eneste 
gangene han var ren på fingrene, var da han hadde ferie og startet veien mot en ny karriere. 
Da ble det forkurs til ingeniørhøgskolen i Horten. Deretter gikk veien til Gjøvik  
Ingeniørhøgskole innen maskinteknikk. Der hadde han bl.a. Arne Mellerud som en god og 
inspirerende lærer. I tillegg har han gjennomført bedriftsøkonom-studiet ved BI, vært i 
luftforsvaret i militærtjenesten og gått på Markedsføringsskolen i Gjøvik. I forbindelse med 
jobb, har det også blitt etterutdanning innen logistikk, IT, CAD/CAM og salg. 
 
Under studietiden, var Asmund leder av elevrådet og div verv i ulike komiteer. Leder av 17. 
mai komiteen ved GTS 1970. Oppmann ved GTS fotballturnering i Horten og leder av to 
handicap idrettsstevner. 
 
Asmund fortalte muntre historier om jobber før ingeniørhøgskolen, som f.eks. gårdbruker og 
skogsarbeider, tømmerfløter i Glomma (noen uker), bilmekaniker-lærling og veipatruljefører i 
NAF. 
 
Arbeidet i egen bedrift med salg, markedsføring og ledelse i perioden 1979 - 2007. Deretter 
som Key Account Manager i CAD Quality AS / Symetri AS, fram til 2019. Har bl.a. jobbet med 
dette: 

- Design, konstruksjon og levering av løsninger for industriautomasjon og IT   
- 37 år innen salg av CAD/CAM løsninger til bygg, industri og off. sektor 

 
Han kunne ha fortalt mye mer, men tiden strakk ikke til på medlemsmøtet. Asmund var også 
innom flere temaer, som kunne ha vært interessante tema for foredrag. 
 
Minner om neste medlemsmøte, som er førstkommende tirsdag, kl. 18.30. Da får vi besøk av 
distriktsguvernør Hans Olav Osbak og assisterende guvernør Torveig Dahl.  
 
  
 
Vennlig hilsen 
Hunn/Gjøvik Rotaryklubb 
Heidi Videhi Røsdal, sekretær 

 
 


