
      12.08.2020 
 
REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 11.08.2020 
 
Møtested: Quality Hotel Strand 
Til stede: 10 medlemmer 
Tema: Møteprogram høsten 2020 
 
President Torbjørn Skogsrød ønsket velkommen, og overlot deretter ordet til leder i 
programkomiteen, Asmund Amundlien. 
Han presenterte forslag til møter og mottok forslag fra salen. Programkomiteen lager forslag til 
møteplan med utgangspunkt i dette, og legger forslaget fram for medlemmene. De førstkommende 
tirsdagene er programmet allerede klart. 
 
Allerede datofestede møter: 
 
18.08. "Språk. Hva er det, og hvordan har det formet oss" v Ola Rongen 
25.08 Varaordfører Anne Bjertnæs: "Hvordan styre en kommune i langvarig krise" 
01.09. Medlemsdiskusjon om temaet "Vår kommunikasjon med omverdenen" 
22.09. Guvernørbesøk av Roald Fiksdal 
29.09. Krabbeaften 
06.10. Årsmøte 
13.10. Ledelsesmøte nr 1 
03.11. Egoforedrag 
14.11. Ledelsesmøte nr 2 
01.12. Bokaften 
 
Andre temaforslag, ikke datofestet: 

Idrettsmiljøet på Gjøvik v Knut Biefring, journalist i OA 

Roy Åge Grenheim om Tune Into Gjøvik jazzklubb 

Erik Hjelmås om IT-sikkerhet og ledelse i hverdagen 

Arvid Sulland eller kollega om Ledelse ved store endringer i markedet 

Line Kildal fra Byen vår Gjøvik 

Asmund Amundlien om Kypros som ferie- og pensjonslokasjon 

Heidi Hagebakken om hvordan helsetilstanden i Gjøvik påvirkes av pandemien 

Utvikling og plassering av kulturskolen 



Et møte om innlandssykehuset, gjerne med en paneldebatt. Dette temaet passer som et Intercity-
møte. 

Et foredrag om utfordringen i Ukraina ved Oleksandr og Ivana fra NTNU 

Et foredrag om Rotarys internasjonale virksomhet 

Ole Anton Hoel om brenneridrift på Toten (Innspill etter møtet om å datofeste det til 8.09.) 

Diverse bedriftsbesøk: 

Intek Ingeneering 
Isoteks 
Nopo 
Kjelstad bakeri 
 

Vedrørende RYLA: 

På grunn av smittesituasjonen ble det planlagte RYLA-seminaret avlyst i vår. Det har vært et håp om å 
kunne ta en positiv avgjørelse i september om å arrangere møtet i løpet av høsten. Utviklingen den 
siste tida gjør dette lite sannsynlig. Dersom arrangementet må droppes i høst, må vi betale tilbake 
seminaravgiften til de påmeldte. 

Ref: 

Ola Rongen 

 

 

 

 
 
 
 


