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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 4. MAI 2021 
 
Møtet ble avviklet som Teamsmøte på grunn av smittefaren fra covid – 19. 20 medlemmer deltok.  
Arne Mellerud holdt foredrag med tittelen Informasjon og motivasjon for nye og eldre medlemmer. 
President Torbjørn Skogsrød ledet møtet. 
 
Arne Mellerud har bakgrunn fra Rotary helt fra 1981, da Hunn/Gjøvik rotaryklubb ble chartret. 
Foruten å ha vært president i klubben har han vært distriktsguvernør og derigjennom deltatt på 
seminarer i Amerika, og han har besøkt alle klubbene i vårt distrikt. Foredraget hans bygger derfor på 
solid erfaring. 
 
Foredraget startet med en kort historikk: Paul Harris, advokat i Chicago opplevde mye snusk og 
uhederlighet i samfunn, forretnings- og arbeidsliv. For å forsøke å rette på dette dannet han 
organisasjonen Rotary i 1905 sammen med en skredder, en gruveingeniør og en kullhandler. En 
logisk følge av ønsket om å rette opp forholdene i arbeidslivet, er at organisasjonen skulle være 
yrkesbasert. I tillegg kommer at den samlede erfaringen fra mange og ulike yrker kan gi en 
formidabel handlingskraft. Harris ønsket at klubbene skulle fremme etiske verdier, men også knytte 
vennskap mellom medlemmene. En del av samfunnsoppdraget var å hjelpe fattige. 
Organisasjonen har spredd seg til de fleste land, også til tidligere østblokkland. I 1980 var det godt 
18.000 klubber med 850.000 medlemmer. I 2003 var det steget til 32.000 klubber med medlemstall 
på 1,2 millioner. 
 
Rotary var opprinnelig en klubb for menn. Det er ved å endre seg, også globalt. I 2022 får Rotary 
International sin første kvinnelige president. 
 
Det trengs penger for å handle. Derfor ble Rotary Foundation dannet i 1917. Det er en non profit 
stiftelse med mål «Å gjøre godt i verden». Startkapitalen var på 26 $, men er steget til over en 
milliard $. Fondet er skilt ut med eget styre og president. Når man søker Rotary om midler til et 
formål, lokalt eller globalt, er det RF som yter. Midlene går til humanitære prosjekter, stipendier og 
andre utdanningsformål. Et godt eksempel er kampen mot polio sammen med WHO og Gates-
stiftelsen. Fra å være en global svøpe, gjenstår det bare noen få tilfeller i Afghanistan og Pakistan, 
trolig på grunn av krig og terror. Fondet bidrar også til UNESCO og internasjonale organisasjoner i 
Latin-Amerika og Afrika. Fondet har nå også engasjert seg for å løse miljøproblemer. 
Rotarys president holder en årlig tale i FN den 24. oktober. 
 
Rotary kom til Norge i 1921/22, først til Kristiania, deretter Bergen og Trondheim. I 1951 ble Gjøvik-
klubben dannet. Det var kø for å få komme med, og klubben fikk mange medlemmer med viktige 
posisjoner.  
Vidar Westlie og Knut Kristiansen dannet Hunn/Gjøvik Rotaryklubb i 1981, med 22 – 23 medlemmer. 
Tre av dem er med ennå, Arne Mellerud, Rolf Schonhowd og Øistein Fari.  
Norge har en sterk offentlig sektor og gode sosiale ordninger, men også her finnes mennesker som 
trenger hjelp. Vårt kommende prosjekt, sommerleiren for vanskeligstilte barn er midt i blinken. 
Prosjekter av denne typen bygger opp vårt omdømme. Vi må være aktive. «Service above self.»  
 
Erfaringen som distriktsguvernør var uforglemmelig, først med treningsopphold i USA og Convention 
i Calgary. Man fikk knyttet kontakter med mange land. Det var meget interessant og en glede å få 
besøke alle de 40 klubbene i vårt distrikt. Arbeidet som distriktsguvernør er egentlig treårig, først 
som innkommende, deretter som nåværende og til slutt som forrige guvernør. 
Det var også en opplevelse å være leder for Handicamp på Haraldvangen i Hurdal, med 
funksjonshemmet ungdom fra fem kontinenter. 



I det utadrettede arbeidet får man innblikk i mange klubbers prosjekter. Rotary burde ha en 
prosjektbank, for det kan gi inspirasjon til mange.  
En distriktskonferanse er som en Convention i mindre format. Vi bør delta på disse så mange som 
mulig. I 2022 er vi verter for konferansen. Da må vi trå til. 
En viktig sak for distriktsguvernør Arne var å få kvinner med i Rotary. Først i 1989 fikk kvinner adgang 
til Rotary, faktisk etter at noen kvinner i California gikk til rettssak og vant. Og da var banen klar. Arne 
fikk som president vervet tre kvinner for Hunn/Gjøvik, ikke helt uten motstand, og som guvernør fikk 
han det til li andre klubber også. Kvinneandelen er ennå ikke optimal, men det går framover. Rotary 
skal speile samfunnet, og da kan ikke halvparten utelukkes. Skal man speile samfunnet, må man også 
ha med innvandrere. Blant dem er det mange kunnskapsrike og dyktige mennesker. 
Arne hilser også velkommen at ektefeller/samboere er med i Rotary.  
 
Hvordan kan vi rekruttere nye medlemmer? Blant annet gjennom lokale prosjekter, og vi må få 
publisert hva vi faktisk gjør. Man har undersøkt hva yngre svensker vet om Rotary, og fått det 
nedslående svaret at Rotary er en klubb der gamle menn samles og drikker konjakk. For å avlive slike 
forestillinger må vi gjøre prosjektene våre kjent. Vi må få innpass i ungdomsmiljøer. Og som nevnt, 
rekruttere flere kvinner og innvandrere.  
 
Til hvert møte bør vi ha noen minutter med Rotarystoff, som går på omgang blant medlemmene. 
Paul Harris sa: Rotary er hva Rotary gjør. 
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