
 
 
HUNN/GJØVK ROTARYKLUBB 
 

17.08.2018 
 
REFERAT FRA MØTE 14. AUGUST 2018 
 
Sted: Quality Strand Hotel 
 
Hovedtema: Presentasjon av møteplan for høsthalvåret 2018 
 
Til stede: 12 medlemmer 
 
Møtet ble ledet av president Arne Mellerud. 
 
Han innledet med å gratulere Roar Jacobsen med fødselsdag denne uka. 
 
Mellerud uttrykte håp om at frammøtet blir høyere når alle medlemmene er ferdige med 
sommerferien. Å bedre frammøtet er et mål for denne presidentperioden. 
 
Presidenten setter I gang en spørreundersøkelse som i sum går ut på å kartlegge medlemmenes syn 
på sitt medlemskap I Rotary. Spørreskjemaet sendes ut elektronisk, og bes besvart innen 7. 
september. 
 
Sist vår innbød vi og naboklubbene til et felles arrangement på melkefabrikklokalene på Kapp, der 
formålet var å gi et overskudd til arbeidet for vanskeligstilte barn, deriblant kreftsyke barn. At 
arrangementet skulle gi et overskudd avhang av at et tilstrekkelig antall deltakere. For få meldte seg 
på, og arrangementet måtte droppes. Imidlertid har klubbene mottatt en rekke gaver, og Ø. Toten- 
og Raufossklubben setter I gang et lotteri der inntekten skal gå til det nevnte tiltaket. Vår klubb 
inviteres også til å delta. Hver klubb skal selge for kr 5000. Prisen pr lodd er kr 10.  
Vi går inn for dette. 
 
Fontenehuset, som støtter unge med psykiske problemer, planlegger et større arrangement på 
Gjøvik, og har i den anledning bedt om en form for bidrag fra oss. 
Vi støtter dem med kr 3000. 
 
Høsthalvårets møteplan ble presentert. Det kan ventes noen justeringer av den. I planen er 3-
minuttersinnleggene satt opp. Dersom oppsatt dato ikke skulle passe, bes man bytte med et annet 
medlem. Det ble uttrykt et ønske om at noen medlemmer fra tid til annen tar opp Rotarystoff I disse 
inneleggene. (Kilder her kan f. eks. være guvernørens månedsbrev, hjemmesidene til vart distrikt, 
eller Rotary Norge eller My Rotary, eller for den del hjemmesidene til andre klubber. (O.R.)). 
Det ble også uttrykt ønske om at «De fire spørsmålene» repeteres fra tid til annen. 
 
Referent: Ola Rongen 
 
Neste møte: Tema for neste møte er Lederutvikling.  
 
 


