
 
HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB       Dato:  04.01.2017    

MØTE 03.01.2017 

 

Sted: Quality Hotel Strand 

Frammøte: 13 medlemmer 

Møtetema: Kaffemøte, diverse 

 

Fødselsdag: Kalle Lorentzen 

 

President Odd Magne Lundby ledet møtet. Han innledet med å ønske godt nytt år.  

 

Sak 1 Vannjoggingsprosjektet 

Lundby redegjorde for prosjektet så langt. 72 personer har vært innom prosjektet, og ca 50 

følger det regelmessig. Oppmøtet er rundt 30 pr gang.  

Han er innbudt til å holde foredrag om prosjektet for NTNU, Fysioterapiforeningen, DNB sin 

pensjonistgruppe. 

 

Sak 2 Klubbens hjemmeside 

Ole -Jørgen Brandli orienterte.  

Vi kommer inn på sidene via Appsco og Webside klubb. Under menyene Hjem, Hvorfor Rotary, 

Klubben, Møter, Prosjekter, Kontakt oss, Clubfinder, Nyheter, Interne sider, ligger diverse 

undermenyer. De sju første menyene er åpne, den siste, Interne sider er lukket for andre enn 

medlemmer, og man må logge seg inn med en ny ident og passord oppgitt av Ole-Jørgen. Dette 

gjør man etter å ha klikket på Min side øverst til høyre i velkomstsiden. Under Interne sider 

finner man Medlemsoversikt med bilde, Årsmøter, Årsmeldinger, Årsregnskap og 

revisorberetning, Styremøter, Vedtekter, Legat, Medlemsnett/matrikkel. 

Merknader: Under Møtested på velkomstsiden er det bare oppgitt Strandgata 15. Det kan være 

lite opplysende for fremmede. Vi bør legge til Quality Hotel Strand. 

Medlemslista må oppdateres. 

Møtet 17.01. må ikke benevnes Intercitymøte 

 

Sak 3 Nusfjord 



Roar Jacobsen fortalte om besøksprogrammet for 2010 og orienterte om tanker for neste tur, 

som går i tidsrommet 23.03.-26.03. Avreise nordover er tenkt kl 10.40. Avreise nordfra er 

gunstigst kl 14.00. 

Han legger fram plan neste gang. 

 

Sak 4 Prosjekt Thailand 

Gunhild Aalstad har vært i kontakt med Helge Holst, som skal arbeide mer med saken utover 

nyåret. Han forsøker å finne samarbeidsklubber i Thailand. Vi får vite mer når han kommer 

tilbake til Norge i Mars. 

 

Sak 5 Fellesmøter 

Odd Magne Lundby fikk tilslutning til at vi bør utveksle vårt møteprogram med andre klubber, 

og oppfordre til å besøke hverandre. 

 

Ola Rongen 

sekretær 

 

 

NESTE MØTE: Møtet er 10. januar på Quality Hotel Strand klokka 18.30.  

Møtetemaet er: Hvordan er det å være kornbonde på Toten i dag. Foredragsholder er Ole Anton 

Hoel. 

Han har vært aktiv gardbruker på Kolbu i mange år. Han har også vært daglig leder for 

Norgesfrukt, avd Toten, vært aktiv i næringsutvikling i distriktet, blant annet ved å fremme 

utviklingen og organiseringen av produksjon og omsetning av landbruksprodukter fra distriktet. 

Han har sittet i kommunestyret i Østre Toten og hatt, og har, flere offentlige verv. Han er også 

kjent som en habil trompetist i Ø. Toten storband og Gosen Gladjazz. 

 
 


