
 
HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB 

9.08.2018 

REFERAT FRA ROTARYMØTE 7.08.2018 

 

Sted: Quality Hotel Strand 

Tema: Presidenten legger fram sine ønsker for Rotaryåret 

Dette var Rotaryårets første møte. Møtet ble ledet av vår nye president, Arne Mellerud. 

13 medlemmer var til stede. 

Per Olav Hansen har fødselsdag 9.08. 

Arne ønsket velkommen til ny sesong. Han var for anledningen iført sin guvernørjakke fra 
1996/97, og fortalte om Rotary slik det var den gangen, og om sin rolle som guvernør. I denne 
rollen besøkte han 40 klubber i distrikt 2305. Det var en travel, men rik periode. Den kangen 
hadde han tre hovedmål: 1) Medlemsverving, 2) Et nytt prosjekt, 3) At alle medlemmene skulle 
bidra til Rotary Foundation (kr 50 pr mnd.) Dette er fremdeles noe å strebe etter. Han avsluttet 
med  å gi til beste en Rotarysang fra den gang. 

Han omtalte så nåværende president Berry Rassin, som er fra Bermuda. Han har tatt valgspråket 
«Be the inspiration». Han har vært leder i helsevesentet, og har opp gjennom årene hatt mange 
viktige verv for Rotary. 

Deretter omtalte han vår guvernør, Arvid Blindheim fra Vestnes. Han er opprinnelig lærer og har 
vært fylkeskultursjef i Møre og Romsdal, har vært i styret for Riksteateret og leder for 
Bjørnsonfestivalen. 

Dagens Rotary er blitt mer byråkratisk. Det er mindre fokus på frammøte. 

Arne er ute etter en balanse mellom aktiv jobbing og det å ha det hyggelig. Antallet komitéer er 
færre, og har flere medlemmer. (Se utsendt organisasjonsplan.) 

Han tenker seg disse målene for året: (Se for øvrig utsendt måldokument). 

1. Økonomisk støtte til Gatebarnas Far i Gjøvik 
2. Dugnadsinnsats på Eiktunet 
3. Evaluere og eventuelt videreføre «Lederutviklingsprosjektet» 
4. Sette i gang nytt Rylaprosjekt 
5. Fortsatt innby til samarbeid med naboklubber (3 intercitymøter) 
6. Fortsette med gode foredragsholdere 
7. Fortsette med bedriftsbesøk (3 besøk hvert halvår) 



8. Videreføre «Vannjoggingsprosjektet» 

1 Gatebarnas far har gjort mye godt arbeid for vanskeligstilte, og det er all grunn til å støtte dem 
i deres videre arbeid. (Ta en tur utenfor Kornsiloen på en torsdagsaften, der utdeling av mat og 
klær foregår.) 

2 Dugnaden på Eiktunet er et godt bidrag til å gjøre Rotary synlig i byen. 

3 Lederutvikling kan være et bidrag til medlemsverving. Det er mye lederkompetanse i Rotary. 

4 RYLA har vakt stor oppmerksomhet. En oppgave framover vil i større grad være å verve 
deltakere på bredere basis. 

5 Naboklubbene ønsker Intercitymøter. 

6 og 7 Gode foredragsholdere er viktig, men det er også bedriftsbesøk. ) Vi skal bl.a. besøke 
Huntons nye anlegg, men der er det et tak på 20 deltakere.) 

8 Også vannjoggingsprosjektet har vært et godt tiltak, og Odd Magne har vært rundt i flere 
klubber og fortalt om det. 

Et dristig tiltak er å arrangere dansegalla i Fjellhallen. Her kan man invitere alle klubbene rundt 
Mjøsa, i tillegg til at det er åpent for publikum. Fjellhallen har ingen fryktinngytende utleiepris. 
Ole Ivars kan stille opp. 

Vi bør få fem nye medlemmer. Vi må tørre å spørre folk, og vi kan undersøke bredere enn 
tradisjonelt. Det finnes kompetanse å hente blant folk som har flyttet til Norge. 

Omdømmebygging via sosiale medier blir sterkt anbefalt. Men for å få det til, trengs en 
redaksjonskomité. 

Sist, men ikke minst bør vi få en vennskapsklubb i Latvia, og et prosjekt der innenfor helse eller 
utdanning. 

 

Referent. Ola Rongen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


