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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 27. APRIL 2021 
 
Møtet ble avviklet som Teamsmøte på grunn av smittefaren fra covid – 19. 18 medlemmer deltok.  
Dagens hovedtema var Egoforedrag av Tore Ruud. President Torbjørn Skogsrød ledet møtet. 
 
3-minuttersinnslaget var ved Heidi Videhi Røsdal. Med utgangspunkt i sommerleiren vi skal ha for 
barn i august tok hun for seg hva vi må tenke på når vi skal kjøpe inn mat. Det vil si hensynet til 
allergier og halal. Hun tok særlig for seg hva slags mat halalreglene tillater. 
 
Trude Røstø orienterte om arbeidet med sommerleiren for vanskeligstilte barn. NAV er i ferd med å 
plukke ut deltakerbarn. Det blir en blanding av innvandrere og etnisk norske. Trude har disse 
beskjedene/spørsmålene: 

1. Samtlige av våre medlemmer som skal hjelpe til, må søke om politi/vandelsattest. Vedlegg 
vedr. formål som må legges ved skal utarbeides. Ingen trenger å søke foreløpig.  

2. Er det noen som har redningsvester til barn å låne ut? Tilbakemelding til Trude med evt. 
vekt/størrelse.   

3. Har noen førstehjelps kurs? Tilbakemelding til Trude.  
4. Vi skal bestille t-skjorte til både barn og voksne som deltar på leiren. Kan dere gi 

tilbakemelding om ønsket størrelse til Trude. 
 
Tore Ruud holdt et sterkt og personlig foredrag om seg selv. Han er født i 1963 og vokste opp på 
Gjøvik. Han hadde mange venner, som han har den dag i dag, og gode naboer, Ingrid og Arne Knapp. 
Det var skihopping om vinteren og fotball på barmark, både organisert gjennom Vind, og uorganisert 
løkkefotball.  
Faren, Ole Ruud, var agent for Strøms konfeksjon før han startet Ole Ruud damekonfeksjon i 1971. 
Dette ble bestemmende for Tores yrkeskarriere. Etter grunnskolen kom han seg gjennom 
handelsskolen, men samtidig var han kelner på Hornsjø høyfjellshotell i helgene. Etter 
militærtjenesten i 1982/83 har han tatt Kjøpmannsinstituttet i 1986 og Norges markedshøyskole i 
1987. Men vel så viktig var lærdommen han fikk av å jobbe sammen med faren i forretningen, som lå 
i 2. etasje i Huusegården, der han blant annet drev som gateselger. Forretningen solgte kvalitetsvarer 
til en voksen kundekrets. Det kunne for eksempel være kåper til kr 4-5000 i datidens pengeverdi. Ole 
Ruud var en meget god selger, som han lærte mye av. 
På slutten av 80-tallet var han butikksjef for Adelsteen på Lillehammer, før han i 1990 fikk samme 
rolle på CC på Gjøvik. 
I 1993 engasjerte han seg fullt i Ole Ruud damekonfeksjon, som ble medlem i Til henne-kjeden, og 
fram til 2001 fikk han fem utsalg i mjøsbyene og Elverum.  
Tore var kjedeleder i Til henne-gruppen i to perioder. Han var innkjøpsansvarlig for kjeden, noe han 
likte godt, og han drev forhandlinger, salg, markedsføring, planlegging og personalbehandling. 
Fram til 2014 talte kjeden 11 butikker før markedet endret seg. Det henger blant annet sammen med 
at netthandel introduseres og at volumet av billigvarer øker.  
I 2018 får han solgt den siste butikken.  
Tore driver nå nettbutikk som selger jeans av merket Wonderjeans, som han har rettighetene til i 
Norge. 
Tore har også et privatliv. Han er gift med Mette, som er sykepleier. Til sammen har de sønnene 
Gisle, kokk i Mustadparken, og Ole Henrik, siviløkonom ansatt i KPMG Light House. 
Tore er en pasjonert golfspiller og foretar to golfreiser i året over store deler av verden. En annen 
interesse er musikk. Han har gjennom mange år fulgt opp gruppa Chicago, og har vært på 11 
konserter med dem, og han har vært på fire Paul Simon-konserter.  
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