
 
HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB       Dato:  22.12.2016    

 

MØTE 20.12.2016 

Sted: Eiktunet, Gjøvik husflidslags lokaler 

Frammøte: 17 medlemmer 

Møtetemaer: Juleavslutning med framdriftsrapport fra komitéene.  

                          Valg av ny innkommende president 

 

Møtet fant sted i hyggelige lokaler utlånt av Gjøvik husflidslag. Britt Solheim tro til med kaffe og kaker. 

Framdriftsrapport fra komitéene: 

Internasjonal tjeneste TRF  

Gunhild Aalstad redegjorde: Videreføring av prosjektet i Thailand. Gunhild Aalstad tar kontakt med 

Helge Holst om dette. 

 

RYLA  

Tore Wien redegjorde: Arrangementet skal finne sted siste helg før påske, dvs 31.03. – 2.04. 

Nominasjonskomitéen  

Kirsten Bakke redegjorde: Det har vært en stor utfordring å finne noen som er villig til å stille som 

president. Imidlertid er situasjonen nå avklart. 

Det ble stilt spørsmål om man bør gå tilbake til tidligere valgordning der valg skjedde på møte i 

september. I så fall må det til vedtektsendring. Det ble framført argumenter både for og imot dette. 

Den tidligere ordningen gikk ut på at man skrev et navn på en lapp. Den som fikk flest stemmer, ble 

valgt. Dersom man visste at vervet ville bli svært vanskelig for noen, så ble de unntatt. 

Argument for å gå tilbake til eldre praksis: Ordningen var enkel og grei, den som fikk flest stemmer, 

ble president.  

Argument mot endring: Eldre praksis forutsetter godt oppmøte. Vi har for lite oppmøte, som igjen 

henger sammen med for dårlig medlemsrekruttering.  

 

Til styret: Styret må ta opp som sak valgordningen og gi en innstilling til medlemmene. 

 

Programkomitéen  

Inger Rian redegjorde: Det er lett, og hyggelig å spørre folk om å holde foredrag. 

Programmet for perioden 1.01. – 31.03. er bekreftet. Medlemmene får det som egen sending, og det 

legges inn på hjemmesidene. Medlemmene uttrykte store forhåpninger til programmet, som også kan 

brukes for å synliggjøre klubben, og som kan være et middel til medlemsverving. 



Man har også klar plan for perioden 1.04. og ut vårhalvåret, men siden ikke alle postene er bekreftet 

enda, ble den bare lagt fram muntlig. Komitéen ba om en drøfting av hva som bør være 

Intercitymøter og eventuelt åpne møter. 

 

Møtene 28.02. NTNU-Klimakrisen, hva skjer, og 28.03.  NTNU-Bærekraftig satsning sentralt bør være 

åpne møter.  

Møtene 17.01. RYLA og 24.01. Sykehuset innlandet er Intercitymøter 

Møtet 21.03. NHO – Innlandet; V. og Ø. Toten og S. Land inviteres. 

Komitéen tar med seg innspillene man fikk til perioden 1.04. – 1.07. 

Kameratskapskomitéen 

Kalle Lorentzen redegjorde: Man satser på skreiaften, rekeaften og krabbeaften. Det er også planer 

om tur til Nusfjord i mars. (Mer om dette nedenfor.) 

 

Ungdomskomitéen 

Jan Hammerseng redegjorde: Vi har ikke fått tilbakemelding fra skolene. Vi må gå kraftigere ut med 

informasjon til dem. 

 

Mer om tur til Nusfjord 

Trude Røstø la fram reisealternativer: Turen er planlagt i tiden 23.03. – 26.03.2017. 

Alternativ 1: Fly tur/retur Gardermoen – Leknes   kr 3.707 

Kl 08.35 – 11.25 Første stopp Bodø SAS/Widerøe (Mat kan kjøpes.) 

Kl 17.50 – 21.00 Retur 

Alternativ 2: Fly tur/retur Gardermoen – Bodø kr 2.098 

Kl 08.35 – 10.00 SAS direkte (som alt 1) 

Kl 19.35 – 21.00 Retur 

Kl 15.00 – 19.00 Hurtigruta «MS Nord-Norge» Bodø – Stamsund kr 408 

Retur hurtigbåt Moskenes – Bodø kr 200 

 

Valg av ny innkommende president 

Arne Mellerud har sagt seg villig til å stille. Han ble valgt med akklamasjon. 

Medlemmene er svært glade for at han stiller opp! 

 

NESTE MØTE: Møtet er 3. januar på Quality Hotel Strand klokka 18.30. Dette er et kaffemøte der 

presidenten har agendaen. Blant annet blir det en orientering om bruken av hjemmesidene. 

Etter møtet går vi på Pi. 

 

Ola Rongen 

sekretær 


