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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 9. MARS 2021 
 
Møtet ble avviklet som Teamsmøte på grunn av smittefaren fra covid – 19. 25 medlemmer deltok. 
Dagens hovedtema var egoforedrag av Tove Kjærås 
President Torbjørn Skogsrød ledet møtet. 
 
3-minuttersinnslaget var ved Jan Hammerseng. Han redegjorde for endringer fra 1.01.2021 i 
arveloven. 
 
Tove Kjærås er født i 1960 i Vestfold, og vokste opp i familien sammen med en yngre søster. 
Interesser i livet har blant annet vært skisport, golf og friluftsliv.  
Hun begynte på handelsskolen, men i 1977 ble hun «headhuntet» av en kolonialgrossist i 
Holmestrand til å drive med fakturering. Hun kom deretter aldri tilbake til skolen. 
I 1979 begynte hun i Esso, først som ekspeditør i Esso Holmestrand, der hun etter hvert tok hånd om 
bilagene.  
Hun ble så daglig leder for Esso Galgeberg i Sem. 23 år gammel var hun den første kvinnelige daglige 
lederen av Esso-stasjoner. Denne stasjonen var en av de første som også solgte dagligvarer og 
tipping.  
I 1987 ble hun nestleder for Ramstadsletta, en døgnåpen stasjon med 100 millioner i omsetning. Der 
ble hun i 16 år, fram til hun ble daglig leder for Esso Asker On the Run, et nytt konsept som hun 
startet opp. Her hadde hun totalansvar. 
I 2005 overtok hun som leder av Esso Slependen On the Run. 
I 2007 forlot hun Esso og begynte i Regnskapskonsulentene, et firma drevet av hennes mann. Han ble 
syk og døde, og i 2013 ble hun regnskapsmedarbeider i Den norska Datsforening. Her hadde hun 
også personal- og HMS-ansvar. 
Hun flyttet til Gjøvik i 2019, der hun giftet seg. Hun er nå jobbsøker. Hun har odds imot seg i 
arbeidsmarkedet på grunn av alder og at hun mangler papirer på formell utdanning. Arbeidserfaring 
selv om den innebærer lederansvar teller ikke nok. 
 
Sommertiltak for vanskeligstilte barn: 
Trude fortalte om forberedelsene til tiltakene for vanskeligstilte barn, som vi hadde oppe i møte den 
12. januar. Komiteen har hatt to møter, og fortsetter med det tredje i dag. 18 medlemmer har meldt 
fra at de vil bidra. NAV og helseetaten på Gjøvik er meget positive til initiativet, og de hjelper ti å 
plukke ut deltakere, sannsynligvis 16 barn i alder 7 – 10 år. Aldersgrensene må kanskje jenkes litt på 
grunn av søskenpar der den ene faller utenfor. Tiltaket skjer i tida 2. – 6. august. Det blir aktivitet kl 
10 – 17. Det er tenkt uten overnattinger, da det kan føles utrygt for enkelte barn. Imidlertid kan det 
vurderes om tiltaket avsluttes med overnatting. 
Aktiviteter vil være abborfiske på Trevatn (Odd Magne har hytte der), besøk på brannstasjon, besøk 
på bondegård, båt på Mjøsa, kanskje rebusløp i bassengparken og tennis. Og det blir bespisning. 
Klubben må trå til med transport, bespisning, ledelse av aktiviteter og sikkerhetsansvar. Særlig i 
forbindelse med vannaktivitetene må oppfølgingen være tett. Vi må også ha forsikringer i orden. 
Planleggingen må ta høyde for norsk vær. Det forutsettes også at pandemien er under kontroll. 
Under møtet ble det nevnt flere forslag til finansieringskilder: 

• District Grant 

• Klubbens legat 

• Gjensidige-stiftelsen 

• Sparebankstiftelsen 

• DNB’s barne- og ungdomsarbeid 
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