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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 12. JANUAR 2021 
 
Møtet ble avviklet som Teamsmøte på grunn av smittefaren fra covid – 19. 
18 medlemmer deltok. 
President Torbjørn Skogsrød ledet møtet. 
 
Da foredragsholder måtte melde avbud, ble det opprinnelige møteprogrammet endret. Det ble 
drøftet to mulige prosjekter, nemlig et mulig GG-prosjekt om Ukraina og et sommerferietiltak for 
vanskeligstilte barn i Gjøvik kommune. 
 
Ukraina:  
Trude Røstø gjorde rede for dette. På møte 6.01. fortalte Ivanna Baturynska og Oleksandr Semeniuta 
om Ukraina og utfordringer i landet. Bakgrunnen for dette møtet var at klubben kanskje skal 
engasjere seg i et prosjekt i Ukraina. Et Global Grant-prosjekt må tilfredsstille strenge regler i 
Rotarysystemet. Man må ha en makkerklubb i vedkommende land, og denne må ha en lokalt 
forankret referansegruppe. Forut for det tiltaket som blir valgt må lokalsamfunnet ha gjort en jobb 
som resulterer i dette tiltaket. 
Vår klubb har via NTNU kontakt med Polyteknisk institutt i Kiev, som kan starte en lokal prosess. I sitt 
foredrag pekte Baturynska og Semeniuta på disse mulige tiltakene 1) Støtte frivillige organisasjoner, 
2) Fasilitere utveksling i høyere utdanning, 3) Fasilitere utvikling av framtidige ledere og 4) Lobbyere 
forenkling av lovverket. Det mest nærliggende for oss vil være et prosjekt innenfor tiltak 2). 
 
Dette krever innsats fra klubben. Møtet er innstilt på å gå videre med saken. Komiteen for 
internasjonal tjeneste tar initiativet. 
 
Tiltak for vanskeligstilte barn:  
Trude har undersøkt hos NAV og Gjøvik kommune og fått bekreftet et stort ønske om å gjøre noe for 
vanskeligstilte barn i sommer. Man kan tenke seg følgende: 

• Tiltaket omfatter barn i alder 6 – 10 år.  

• Det foregår i tidsrommet 2. – 6. august (uke 31) 

• Det er dagtilbud, med overnatting det siste døgnet. 
Aktivitetene kan for eksempel være ballspill/lek, seiling på Mjøsa, tur til f.eks. Trevatn, fjelltur. 
Ungene må transporteres, de må bespises.  
Vi må planlegge aktiviteter. Vi må ha nok mannskap. Vi må ordne det økonomiske, bl.a. forsikring. Alt 
juridisk må være på plass, bl.a. samværserklæring fra foresatte osv. 
 
Det sendes ut egen mail til alle medlemmene med spørsmål om de kan stille seg til disposisjon før vi 
går videre med saken. 
 
Andre ting som ble nevnt på møtet: 
Markering av 40-årsjubileet var satt til 19. februar. Det må utsettes på grunn av covid-19-situasjonen. 
Dato bestemmes når vi har oversikt. 
 
Marianne Ulven Solli og Lennart Solli ønsker medlemsskap, og det er ingen innsigelser om det. De 
inviteres til å delta på nettmøtene og tas opp som medlemmer ved en passende anledning når 
situasjonen er blitt normal igjen. 
 
Ref: Ola Rongen 


