
 

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 16.06.2020  

17.06.2020 

Sted: Quality Strand Hotel 

Til stede: 16 medlemmer 

Hovedtema: Planer for kommende Rotaryår v/ Torbjørn Skogsrød 

President Per Olav Hansen åpnet møtet og ønsket velkommen. Han gratulerte to medlemmer 

med bursdag, Kari Lise Sandberg og Jan Hammerseng. Han minnet også om nytt elektronisk 

månedsbrev fra guvernøren.  

Deretter overtok kommende president, Torbjørn Skogsrød. 

Hans framstilling baserte seg på Hunn/Gjøvik Rotarys 3-årsplan, som er under rullering. Teksten 

nedenfor er kommentarer til denne, som kom fram på møtet. 

Rotary er en organisasjon som har et samfunnsansvar, det er ikke en selskapsklubb. Vi har et 

ansvar overfor Rotary Internationals formål, uttrykt i slagordet "Service above self". 

Rotary er også basert på yrkesnettverk, og arbeider for høye etiske standarder i medlemmenes 

yrkesutøvelse. Møtevirksomheten skal blant annet hjelpe medlemmene til å utvikle seg som 

yrkesutøvere, og til å få innsikt i offentlig og privat ledelse.  

Rotary er også en sosial møteplass for medlemmene. 

Den nevnte 3-årsplanen beskriver klubbens komitéer. 

Styret består av Torbjørn Skogsrød (President), Per Olav Hansen (Past president), Siv Trude 
Røstø (Påtroppende president), Ola Rongen (Sekretær), Arne Erik Haldsrud, (Kasserer), Jan 
Hammarseng (Styremedlem) 

Programkomitéen består av Asmund Amundlien, Geir Hammer, Kai Fossumstuen, Tore Rød, 
Torbjørn Skogsrød, Ola Bergum og Kirsten Bakke. Komitéen begynner sitt arbeid i sommer for at 
man er klar til møtestart i august. I møteserien de legger opp må det blant annet ligge to møter 
om ledelse i høsthalvåret og to i vårhalvåret. Komitéen må også skjele til at Gjøvik har fått en 
avdeling av NTNU. Det må og legges inn fire møter med sosialt samvær. Noen møter bør også 
være såkalte kaffemøter, men med et diskusjonstema. 



Ungdomskomitéen  består av Hanne Gunn Røraas, Jan Hammerseng og Heidi V Røsdal. 

Komitéen må videreutvikle vår kontakt med tidligere RYLA-deltagere. Det ble også nevnt et 

samarbeid med Raufoss Rotary om utvekslingsplass for en ungdom. 

RYLA-komiteen består av Torbjørn Skogsrød, Tore Wien, Gunhild Aalstad og Per Olav Hansen. 
Vår klubb vil sponse tre deltakere til seminaret, som får en litt annen organisering enn tidligere. 
Det innebærer nettbasert forhåndsarbeid og deretter øvelse og trening og «eksamen» under 
selve møtedelen. 

Medlemskapskomitéen består av Per Olav Hansen, Jan Hammerseng, Gunhild Aalstad, Roar 
Struck, Ottar Lied, Ursula Øversjøen, Trond Husan og Inger Rian. Komitéen må tilstrebe å få 
representert flere yrker. Man må gi potensielle medlemmer en forståelse av at Rotary kan 
tilføre dem noe de har bruk for.  
En ny ordning som ble nevnt under møtet, er at studenter har halv kontingent. 
                
Kameratskapskomitéen består av Karl Lorenzen, Odd Magne Lundby, Rolf Schonhowd, Inger 

Rian, Turid Mellerud og Tove Kjærås. Som nevnt ovenfor arrangeres det to sosiale aftener høst 

og vår, samt bokaften. En av tilstelningene bør være stilig, med fjonge kjoler og dresser, og med 

musikk og dans. 

WEB/PR og omdømme-komitéen består av Gunhild Aalstad, Ola Rongen, Siv Trude Røstø og 

Sofia Hammer. Det er opprettet en egen rent IT-teknisk funksjon. Denne bekler Arne Erik 

Haldsrud. Komitéen må sørge for innholdet på vår hjemmeside og sosiale medier.  Man må 

prøve å få avisomtaler om vår virksomhet. 

Komitéen for internasjonale tjenester består av Siv Trude Røstø, Helge Holst, Odd Magne 

Lundby, Roar Jacobsen, Arne Mellerud, Jan Hammerseng og Torbjørn Skogsrød. Det er et ønske 

om å få i gang et Global Grants-prosjekt. Dette er et langt og krevende arbeid arbeid. I 2018/19 

hadde klubben kontakt med Riga om et slikt tiltak. Det har så langt ikke resultert i prosjekt. Man 

vi nå søke kontakt med Kiev for et prosjekt. NTNU har god kontakt med et universitet i Kiev, og 

gjennom denne kontakten kan det ligge muligheter. Et Global Grants-prosjekt krever at 

samarbeidsklubben må ta et initiativ, og i tillegg til Rotary-klubbene må det være et 

samarbeidsmiljø på stedet, og det må finne sted en prosess i miljøet der man kommer fram til 

et prosjekt det er reelt behov for. 

Komitéen for samfunn og yrke består av Bjørn Øversjøen, Lise Sandberg, Øystein Fari og Heidi 

Røsdal. Medlemmer er engasjert i flere enkelttiltak. 

Presidenten ønsker to møter med komitélederne i løpet av høstsemesteret, og én om våren 

med en evaluering. 

Medlemmene bes lese gjennom handlingsplanen, foreslå eventuelle strykninger, og melde dette 

inn til presidenten. 

Referent: Ola Rongen 


