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Gjøvik, 30.10.2021 

 
REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 26. OKTOBER 2021 
 
Møtetema: Besøk og presentasjon av distriktsguvernøren og assisterende guvernør 
 
Til stede: 10 medlemmer 
Bursdager: Ingen bursdager denne uken 
3-minutter: Ingen 3-minutter denne dagen 
 
Denne gangen fikk vi besøk av distriksguvernør Hans Olav Osbak og assisiterende guvernør 
Torveig Dahl. Trude innledet møtet og tok en gjennomgang av Hunn/Gjøvik Rotaryklubb sine 
aktiviteter siste år og planer for inneværende år. Hun fortalte også om sommerleiren.  
 
Torbjørn snakket om RYLA og hvilke planer som vi har for kommende RYLA-samling og videre 
framover. Det er også planer om satelittklubb (nettbasert), med møter hver 14. dag, med 
ledelse som hovedtema. Og det er planlagt 4 fysiske møter i året. Ønske om å la ungdommen 
vokse i RYLA og ta vare på dem. Som vi har diskutert tidligere, så har vi et forbedrings-
potensiale i å ta vare på ungdommen i klubben. Satelittklubb er et tiltak i så måte. Hans Olav 
fortalte at han har distriksklubben i ryggen og vi må ta kontakt hvis vi ønsker hjelp. 
Guvernøren skal skrive om RYLA i neste månedsbrev. 
 
Presentasjon av Hans Olav Osbak 
Dette var hans 33. klubbesøk, av totalt 50 besøk i høst. Hans Olav er 67 år og fra Elverum 
Rotaryklubb. Gift med Vigdis, som er medlem i Alvarheim Rotaryklubb og var 
distriktsguvernør i 2019/2020. Hans Olav har bakgrunn fra forsvaret.  
 
Han snakket om RI-president Shekar Methas motto og mål: 

«Serve to change lives” 
«Do more – Grow more» 
«Each one – Bring one» 

 
End polio now 
Mange har tatt til orde for å gå bort fra målet om «end polio now». Men det er fortsatt polio i 
verden. Vaksinen virker i ca 10 år og man trenger en booster-vaksine i voksen alder. Det er 
fortsatt sporadiske tilfeller i bl.a. Pakistan og Afghanistan. Tidligere var det 350.000 som ble 
invalidisert eller døde av sykdommen. 400.000 ble vaksinert årlig. I fjor fikk ikke 2 mill. barn, 
ikke den vaksinen de trengte. Distriktets klubb som bidro mest til dette arbeidet i rotary-året 
2020/2021, var Gjøvik Rotaryklubb med $ 2.153,-. 
 
Rotary days of service 
Hans Olav viste bilder fra forskjellige klubber som hadde stand på Arendals-uka. De viste 
bannere og klubber som var ute og fortalte om hva de driver med. Dette er noe som 
anbefales i alle klubber. Noe som også ble nevnt er roll-ups, med QR-koder til nettsider som 
forteller mer. 
 



 
HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB.     
 
I tillegg viste Hans Olav en del bilder på forskjellige måter man kan vise hva man gjør. Som 
eksempel kan vi nevne plaketten til Fløten Park, som ble utbygd med støtte fra Stranda 
Rotaryklubb, i samarbeid med … (lister ikke opp her).   
 
Rotary-effekter 
En av måtene vi kan vises ute på, er å bruke forskjellige «Rotary-effekter». Hans Olav hadde 
bl.a. med seg Rotary-caps og viste bilder av forskjellige «Rotary-effekter». Ønske om effekter, 
kan rettes til Asmund i klubben vår. 
 
Hva er Rotary for deg? 
Rotary er verdens største humanitære yrkesbaserte organisasjon med 1.2 mill. medlemmer. 
Vi ønsker å gagne andre og vi er alle en del av dette. Rotary åpner muligheter for deg som 
medlem, for klubben, for lokalsamfunnet, for de som trenger vår hjelp – lokalt og globalt. 
Rotary er mye mer enn bare en trivelig møteplass. Her er mulighetene uendelige. Men det ble 
understreket at vi må samle oss om enkeltprosjekter, holde fokus og ikke minst:  
 

PRIORITER – PRIORITER – PRIORITER 
 
Ingen klubber makter å favne alt som Rotary står for og har muligheter til. Derfor kan ikke det 
å prioritere, understrekes nok. 
 
Status i distriktet 

- Mye positivt som skjer i klubbene og spesielt lokalt. 
- Mange har hatt en god utvikling på nettet og gjennomført mange medlemsmøter 

gjennom hele pandemien. 
- Kvinneandelen øker i mange klubber 
- 3 klubber har blitt honorert av RI-presidenten i 2019/20 for Rotary Citation (Elverum, 

Hamar og Sykkylven) 
 
Hovedutfordringer i distriktet 

- Vi har mistet 12 klubber siden 1990 
- Ingen nye klubber er stiftet på over 30 år 
- Vi mister 2% av medlemmene hvert år 
- Mange greier ikke å rekruttere yngre medlemmer (fikk se tall på aldersfordelingen) 
- Kvinneandelen er noe lav, ca 21,4%. Den skulle ha vært på over 30% 
- Klubbene er relativt usynlig i media. Vi skulle ha markedsført vårt gode arbeid i større 

grad 
 
Medlemsnett 
Hans Olav viste oss noen av sidene fra distriktets nettside og RI internationalt. Nettsidene har 
mye info, men kan med fordel, forbedres. Det jobbes med å finne ny plattform, da systemet 
som brukes i dag er gammeldags. Vi skal gå gjennom vår nettside på et senere medlemsmøte. 
 
Medlemsrekruttering 
Dette var et tema som gikk igjen, gjennom hele innlegget. Og det er et tema som alltid er 
viktig for en klubb. Hans Olav stilte spørsmålet om vi hadde en god og aktiv medlemskomite. 
Det er viktig for å beholde medlemmer, spesielt i de to første årene til et medlem. Vår 
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medlemskomite har sine planer. Og vi forholder oss til dem. De er noe i samme retning som 
det Hans Olav foreslår. Jeg kommenterte under innlegget, at jeg selv vurderte mange ganger, 
hvorvidt jeg skulle fortsette i klubben i de to første årene (spesielt i det første året). Det er 
viktig med oppfølging og at man får være med og jobbe med det man liker og aller helst: det 
man brenner for. 
 
Nå har pandemien løsnet grepet. De fleste har hatt begrenset sosial kontakt siste 1,5 år. 
Mange er sultne på kontakt. Dette er en unik mulighet til å rekruttere nye medlemmer. 
 
Det er viktig å ha klart for seg, at medlemsrekruttering er en kontinuerlig prosess – man 
kommer aldri i mål.   
 
Rotary’s 7 fokusområder 

 Fredsbygging og konfliktforebygging. 
 Sykdomsforebygging og behandling. 
 Vann, sanitær og hygiene. 
 Mødre- og barnehelse. 
 Grunnleggende utdanning og leseferdigheter. 
 Samfunnsøkonomisk utvikling. 
 Støtte Miljøet. 

 
4-spørsmålsprøven 
Spørsmålene vi Rotaryanere stiller oss selv for å kunne handle etisk i ulike situasjoner - både i 
og utenfor Rotary er:  

 Er det sant? 
 Er det rettferdig for alle det angår? 
 Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
 Vil det være til beste for alle det angår? 

 

Distriktsguvernøren ønsker å legge til ett spørsmål til: ER DET GØY? 
Det er viktig at det vi gjør er gøy. Da vil vi gjøre mer av det. 
 
Oppskrift: 5 ingredienser for en suksessfull klubb: 

1. Sterkt lederskap  
2. Engasjerende klubbmøter 
3. Robuste og medlemsdrevne prosjekter 
4. Et ønske om å sosialisere med andre 
5. En unik klubbidentitet 

 
Hans Olav oppfordrer klubbene til å ikke rotere for enhver pris. Hvis det er en president som 
leder et prosjekt, som vedkommende er meget engasjert i og som varer over flere år. Da bør 
vedkommende være president i flere år. I håndboken anbefales regnskapsfører og sekretær å 
ha sine roller over flere år. Men dette er opp til hver enkelt klubb. 
 
Assisterende guvernør, Torveig Dahl 
Hun deltok på møtet, sammen distriktsguvernøren. Torveig er distriktets forlengede arm til 
oss. Arrangerer 4 presidentforum i året. 
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Oppsummering til samfunnskomiteen ved Bjørn 
I siste foredrag, falt oppsummeringen til samfunnskomiteen, ved Bjørn, ut. Derfor tar vi med 
den her. Denne komiteen har vært preget av sykdom og en del fravær. Et av medlemmene 
valgte å ikke fortsette i klubben. Bortsett fra dugnaden på Eikstunet og sommerleiren, har det 
ikke vært gjennomført noen arrangement av denne klubben. I perioden med pandemien, har 
det naturlig nok ikke vært fysiske møter eller arrangement. 
 
Lise og Bjørn er begge engasjert i hver sine ting via Frivillighetssentralen og Røde Kors. Lise 
spiller piano og Bjørn som språklærer for noen nye landsmenn. Men dette er ikke gjennom 
Rotary.  
 
Opp gjennom årene, har det vært gjennomført mange tiltak og arrangementer. Mange av 
disse står fortsatt på listen til samfunnskomiteen, men er ikke levende. Hvis man er 
interessert i denne typen arbeid i klubben, er det bare å ta kontakt med Bjørn.  
 
Etter innlegget til Bjørn, kom Sturla med et brennende innlegg om at vi, gjennom Hunn/Gjøvik 
Rotaryklubb, må våge å vise oss fram. Ved å vise samfunnsengasjement og stå fram med det, 
vil vises tydelig i byen vår. Vi kjenner kommunen og Frivillighetssentralen, men kjenner de oss 
og hva vi kan være behjelpelig med? Dette burde være noe helt grunnleggende vi må sette 
fokus på i klubben. Her kan vi synes og her kan vi også rekruttere flere medlemmer. 
  
 
Vennlig hilsen 
Hunn/Gjøvik Rotaryklubb 
Heidi Videhi Røsdal, sekretær 

 
 


