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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 25.04.2017 

Sted: Quality Hotel Strand 

Frammøte: Ti medlemmer og sju gjester 

Møtetema: Bærekraft i et etisk perspektiv v/ Aristidis Kaloudis fra NTNU 

Fødselsdag: Trude Røstø 

 

Presidenten ønsket foredragsholder, gjester og medlemmer velkommen, og gratulerte Trude med 

gebursdagen  29/4. 

Han minnet medlemmene på dugnaden 2/5-17, på Eiktunet, der Tore skal være ansvarshavende i 

presidentens fravær. Tore gjorde oppmerksom på at han hadde vært i kontakt med driftslederen, som 

hadde gitt uttrykk for ønske om å få noen til å male litt, samt at noen kunne rake (eller måke snø, som 

Tore sa) 

Treminutter skulle vært holdt av Torbjørn, men da han ikke var tilstede, gikk vi i stedet rett på foredraget 

om ”Bærekraft i et etisk perspektiv”. Inger introduserte Aristidis Kaloudis fra NTNU, som åpnet med å 

fortelle om synkroniseringen av områder som gikk på det sosiale, miljøet og det økonomiske. 

Etikk, sa han, var en systematisk tenkning om hva som er rett å gjøre, hva som er en god måte å leve på. 

Han snakket om etikk for næringslivet, hva som mentes med bærekraftig økonomi og samfunn, og etiske 

dilemmaer i dag, nasjonalt, regionalt og lokalt. 

Han mente at det i stor grad var rammene rundt oss som betinget hvorvidt vi handlet etisk eller ikke. 

Korrupsjon, sosial dumping, miljøforbrytelser, ”smart” rådgivning, og villedende markedsføring reiser 

etiske spørsmål, og kunne påvirke bedrifters omdømme. Her kunne forbrukere, eller kundene, påvirke 

utviklingen, ved ikke å kjøpe produkter av bedrifter som ikke handlet etisk riktig. 

Etisk diskurs, eller involveringsetikk, var avhengig av full offentlighet, at alle hadde rett (ikke plikt) til å 

delta, frivillighet, at det beste argumentet ville vinne, og at makten var jevnt fordelt. 

Han sa også at et dilemma var hvorvidt vi kunne forvente økonomisk vekst som tidligere. 

Kaloudis snakket entusiastisk og kunnskapsrikt, og ble belønnet med applaus etter foredraget. Han fikk 

også en liten gave, før presidenten ønsket de fremmøtte vel hjem. 

Odd 

Neste møte: Dugnad på Eiktunet. Frammøte til vanlig tid 


