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MEDLEMSMØTE 4. oktober 2016 

 

Hovedtema: Presentasjoner av de forskjellige komiteene i Hunn/Gjøvik Rotaryklubb.  
 

Sted: Quality Hotel Strand Gjøvik 

 

Frammøte: 11 medlemmer 

 
3-minuttersinnlegg: Ottar Lied. Tema: Energipriser og nettleie framover. 

  

 Distriktskonferansen 2016 

President Odd Magne Lundby innledet med å gi et kort referat fra Distriktskonferansen 2016 som var i 

Ålesund 23-25.september. 
Hunn-Gjøvik Rotaryklubb stilte med to deltagere: Odd Magne Lundby og Gunhild Aalstad 

Han henviste til en del innspill fra Rotary International, blant annet lokalklubbenes arbeid med TRF.  
Vår egen president holdt damenes tale under festmiddagen, en tale med mye humor og meget dyktig 
framført. Artig at vår Rotaryklubb gjorde seg så positivt bemerket! (Sekretærens kommentar) 

  
Komitepresentasjoner 
TRF-komiteen ved Gunhild Aalstad 

Komiteens medlemmer: Gunhild Aalstad, Helge Holst, Arne Mellerud 
The Rotary Foundation (TRF): Skal drive samfunnstjeneste, lokalt og internasjonalt – Opprettelse av 

Rotary-fondet. 
Fondets motto: DOOING GOOD IN THE WORLD. 
  

Rotary International sin målsetting for bidrag er USD 100 pr.medlem pr.år. 
Hunn-Gjøvik Rotary bidrar i dag med kr 5 000 pr år. 
  

Bidrag til TRF kan skje på flere måter: 

-       Klubben betaler et samlet beløp 

-       Individuell avtalegiro 

Fyller ut et skjema som lastes ned fra: rotary.no 

Dette skjemaet kan også etterspørres hos sekretæren i klubben. 

-       Samlet innbetaling fra klubbens medlemmer som ønsker å gi bidrag. 

Klubben setter opp en liste over alle medlemmene som ønsker å bidra med private innbetalinger og tar 

det koordinerende ansvaret 

http://rotary.no/
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Under «My Rotary» på nettet skal vi legge inn «Klubbens målsettinger og planer». 
  

Vår rotaryklubb bør ha en generell diskusjon om Hunn/Gjøvik Rotary og TRF:  

-       Hvilke prosjekter skal Hunn/Gjøvik Rotaryklubb støtte eller være prosjektansvarlig for framover,                                 

internasjonalt/lokalt? 

Nedfelles i handlingsplan. 

-       Hvor mye skal vi støtte The Rotary Foundation med direkte? 

-       Personlige innbetalinger gjennom klubben eller avtalegiroer? 

RYLA ved Kirsten Bakke 
Komiteens medlemmer: Torbjørn Skogsrød, Tore Wien, Kirsten Bakke 

Alt under kontroll. Kommer tilbake med mer informasjon senere. 
  
Nominasjonskomiteen ved Kirsten Bakke 

Komiteens medlemmer: Kirsten Bakke, Hanne-Gunn Røraas, Odd Magne Lundby 
Vil jobbe med mulige kandidater framover. 
  

Programkomiteen ved Britt Solheim 
Komiteens medlemmer: Linda Lundby, Brit Solheim, Inger Rian 

Brit presenterte et rikholdig og spennende program for høsten 2016.   
Programkomiteen vil vektlegge Gjøvik som universitetsby med ulike innfallsvinkler i tiden som kommer.  
  

Kameratskapskomiteen ved Kalle Lorentzen 
Komiteens medlemmer: Kalle Lorentzen, Rolf Schonhowd, Marianne Johanstuen, Turid Mellerud 

Kalle fortalte at komiteen vil holde på de faste sosiale kveldene som er innarbeidet. 
  
Kommunikasjon/IKT komiteen 

Komiteens medlemmer: Ole-Jørgen Brandli, Katrin Franake 
Ole-Jørgen ga beskjed om han dessverre var forhindret i å møte. 
  

Medlemskapskomiteen ved Ottar Lied 
Komiteens medlemmer: Ottar Lied, Øistein Fari, Roar Jacobsen, Bjørn Øversjøen 

  
Komiteens formål: å planlegge og iverksette tiltak for å rekruttere og beholde medlemmer. 
Komiteen foreslår: 
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-       Spørreundersøkelse på mail, der alle medlemmene kan si sin mening 

Hvordan kan det legges til rette for at du vil prioritere å komme på møtene? 
Bør vi opprettholde dagens antall medlemmer, hvor mange medlemmer bør vi ideelt sett ha? 

Hva kan du bidra med for å rekruttere nye medlemmer? 

-       Er det andre aktiviteter/møter en ønsker i tillegg til de vi har i dag? 

-       Er det viktig å tilrettelegge møtene slik at klubben kan bli attraktiv for et større aldersspenn? 

Framdrift: 
-     Spørreundersøkelsen sendes ut medio november 2016 

-       Tilbakemelding til klubben januar 2017 

 Medlemskomiteen etterlyser andre innspill. 

Et innspill som kom under møtet var å ta kontakt med Round Table på Gjøvik.  
  

 Ungdom ved Hanne-Gunn Røraas 
Komiteens medlemmer: Stian Struksnes, Hanne-Gunn Røraas, Per Olav Hansen, Jan Hammerseng 

  

Med tanke på utvekslingsstudenter, bør en nå starte prosessen for høsten 2017. Er dette en sak en 
kanskje skal samarbeide med Gjøvik Rotaryklubb om? 

  
Samfunn og yrke 
Komiteens medlemmer: Haldor Braastad, Arne Erik Haldsrud, Bjug Ringstad 

Ingen av medlemmene var til stede på møtet. 
  
  

  
Gunhild Aalstad 

Fung. sekretær 
  
  

 


