
 
HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB 

       Dato: 22.05.2018 

 

Møte 22.05.2018 

 

Sted:                 Quality Strand Hotel  

Fremmøte:     17 medlemmerog 6 gjester 

Tema:             Fagtema « Ledelse»  

Presidenten ønsket alle velkommen og spesielt 6 gjester, til klubbens 3 fagmøte om 

«Ledelse».  Møtet ville vare i 1 ½ time og avsluttes på Heim med et godt måltid og sosialt 

samvær.  Presidenten orienterte så om Rotarys grunnleggende prinsipper og formål, etikk, 

klubbens veivalg, ledelse i næring og samfunnsliv, ledelse gjennom RYLA.  Leder for Ryla og 

disse fagmøtene er Thorbjørn Skogsrød.   Han mener at klubbens medlemmer har så masse 

erfaring om ledelse at vi må være til nytte for hverandre. 

 

Jørn Wroldsen var kveldens foreleser, og temaet var hvordan bli et universitet.  Veien var 

kronglete og veldig lang, mange krevende faser.  Det tok 20 år å avvikle Høgskolen i Gjøvik, 

og dette endte i boka Fyrtårnet, som ble gitt til alle fremmøtte.  Det viktigste i denne tiden 

var å holde noen mål over lengre tid. Han fortalte om hvordan han ble valgt til leder, satt 11 

år, og ble så ansatt. PIU prosjekt innlands universitetet startet i 2000 og varte til 2012.  

Gjøvik, Lillehammer og Hamar skulle enes, og det ble ikke lett.  Konstellasjonen ble oppløst 

til slutt.  Gjøvik bestemt til da å fokusere på byggefag og økonomi, og selvsagt 

informasjonssikkerhet. 

Det endte tilslutt med samarbeid med NTNU, Gjøvik har 10 % av studentene i 

NTNUsystemet, som er totalt  40000. 

NTNU skal vokse sammen med næringslivet og hva samfunnet krever av oss - IKT sikkerhet – 

bærekraftig vareproduksjon – helse. 

 

Thorbjørn avsluttet med å si at det var på grunn av Jørns støe type, evne til å bygge 

grunnmur, stahet og hans målbevisste ledelse, at Gjøvik ble en universitetsby. 

Thorbjørn vil at videre arbeid med ledelse, skal akkurat handle om hvorfor det ble som det 

ble innen ledelse. 

Presidenten takket for interessant historie. 

Marianne 
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