
 
HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB.     

23.03.2021 
 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 23. MARS 2021 
 
Møtet ble avviklet som Teamsmøte på grunn av smittefaren fra covid – 19. 23 medlemmer deltok. 

Gunhild Aalstad orienterte med tittelen: «Hunn/Gjøvik RK har Distriktsguvernøren i 2022/23. 
Klubbens ansvar og oppgaver.» 

President Torbjørn Skogsrød leder møtet. 

Da Hunn/Gjøvik Rotaryklubb i 2020/21 fremmet Gunhild Aalstad som Distriktsguvernør for 2022/23, 
og hun ble valgt, påtok både hun og Hunn/Gjøvik Rotaryklubb seg en rekke forpliktelser. Den mest 
omfattende for klubben er å arrangere Distriktskonferansen 16. – 19. september 2022, som vil 
finnested på Gjøvik. Alle klubbmedlemmene må engasjere seg i dette, og Gunhild ber om:  

tilbakemelding fra alle medlemmene om hva de kan tenke seg å bidra med seinest fredag 26. mars.  

Fristen er kort. Nedenfor følger en kortfattet beskrivelse av oppgaver som vi må utføre. I tillegg 
legger jeg ved Powerpointpresentasjonen Gunhild brukte. Bruk den som grunnlag for hva du kan 
gjøre i forbindelse med arrangementet. 

• Målgruppe: Alle rotarianere i Distrikt 2305. 

• Hensikt: Nettverksbygging, kunnskapspåfyll, inspirasjon og motivasjon. 

• Tid: 16. -19. september 20220 fra fredag kveld til søndag etter lunsj 

• Sted: Quality Hotel Strand, kanskje også Fjellhaven på fredag kveld. 

Oppgavene:  
- Alle klubbens medlemmer er vertskap under konferansen og må ha effekter som synliggjør 

denne rollen for gjestene. 
- Bemanne komitéer 

Programkomité 
- Gi innspill 

Arrangementskomité 
- Kontaktansvarlig mot hotellet og Fjellhaven 
- Sekretariatsfunksjoner 
- Pynting inne og utenfor hotellet med bannere, blomster. Gjelder også Fjellhaven. Hva trengs 

av PR-utstyr? 
- Loddsalg til inntekt for Polio + (eller Covid 19?) 
- Ansvar for orden i møtelokalet, utdeling av møtepapirer ol. 

Økonomikomité ledet av Trude 
- Assistere med påmeldinger, listeføring mm 

Kulturprogram  
- Komme med ideer/forslag  

Komitè for «Vennskapens hus». Prosjektutstillinger fra de ulike klubbene. 

- Påmelding fra klubbene som ønsker egen utstilling 
- Forberede og serve utstillerne under monteringen og i løpet av konferansen 

Komitè for ledsagertur søndag formiddag kl 9.00-13.00 
- Tur/kulturopplegg i nærmiljøet med lunsj 

PR-komité 
- Markedsføring, kontakt mot pressen, sosiale medier 

Sponsorkomité? 

 



 

Andre opplysninger om distriktskonferansen:  
 
Styringsgruppa for arrangementet består av Gunhild Aalstad, Anne Kristin Mehlum og de berørte 
presidentene Torbjørn Skogsrød, Trude Røstø og Amund Amundlien. 

Anne Kristin får en stor og ansvarsfull oppgave i å være arrangørkoordinator, og Asmund, som er 
president i 2022, får en viktig jobb under konferansen. 

Det inviteres gjester, først og fremst æresrotarianer Hans Majestet Kongen. 

I tillegg inviteres representant for verdenspresidenten, president for et nordisk distrikt og for et 
norsk distrikt, samt representant fra Rotaract og Inner Wheel. Fredag kveld blir det en enkel bli kjent-
middag for gjestene. 

Vår klubb får kr 15.000 i tilskudd. Det skal inngås avtale mellom distriktet og oss om arrangementet 
mht rammer, omfang, økonomi og gjennomføring. 

 

Andre deler av Gunhilds orientering 
Distriktsguvernøren (DG) er Rotary International`s representant i distriktet og distriktets øverste 
leder. Hun fører tilsyn med at Rotarys lover og regler følges, hun skal fremma Rotarys mål, hun skal 
støtte og motivere klubbene. En viktig oppgave er å besøke klubbene. Med seg har hun 7 
assisterende guvernører. 
For å kunne skjøtte jobben som DG må hun gjennomgå flere kurs, både i Norge og i Tsjekkia, Orlando 
og Texas. 
Rotary i Norge er delt inn i seks distrikter: Distrikt 2250 Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, 
Distrikt 2260 Østfold, Akershus, Töksfors i Sverige, Distrikt 2275 Nordmøre, Trøndelag, Nord-Norge, 
Svalbard, Distrikt 2290 Vestfold, Telemark, Agder, Distrikt 2310  Oslo, Akershus og Bærum, Buskerud 
og vårt, Distrikt 2305 Innlandet, Sunnmøre og Romsdal, Eda i Sverige,mJevnaker og Lunner i Viken. 

Rotary International  får sin første kvinnelige president i 2022/23, Jennifer Jones fra Ontario, Canada. 
 
Arne Mellerud var DG i 1996. Han fortalte om noe av det han gjorde da. Han besøkte mange klubber, 
noe som bør tillegges stor vekt. Han gav ut månedsbrev i papirform, i tillegg til å promotere en 
Rotarysang. Han hadde også tydelige målsettinger, som har vist seg å være svært framtidsrettet. 
 

Tiltak for vanskeligstilte barn 
Se vedlagte regneark med oppstilling av aktiviteter: 
Trude orienterte om arbeidet i komitéen, som består av henne selv, Asmund, Tove, Trond og Odd 
Magne. De har nå en tidsplan. De samarbeider med NAV og Helsestasjonen om valg av deltakende 
barn. De søker forskjellige instanser om tilskudd. 
Det blir tur til Trevatn med fisking og klatrepark, besøk på bondegård, på brannstasjon, båttur på 
Mjøsa, tennis, rebusløp, tegne- og malekurs.  

På Trevatn blir det i alt 4 grupper à 4 barn. Det trengs 2 voksne pr 4 barn.  
Sikkerhet er viktig, særlig må man passe på ved vannaktiviteter. Heidi blir sikkerhetsansvarlig. 
Vi må også ha noen som hjelper til med transport og bespisning. Tove står for innkjøp. 
Vi må melde inn til Trude hva vi kan hjelpe til med. Studer vedlagt regneark. 
 
Referent. Ola Rongen 


