
 
HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB      Dato: 23.11.2016 

 

 

MØTE 22. NOVEMBER 2016 

Sted: Quality Hotel Strand Gjøvik 

Fremmøte: 12 medlemmer fra Hunn/Gjøvik,. 12 medlemmer fra Raufoss Rotaryklubb  

Gjest: Stig Ottosson 

 

Møtetema: Distriktsguvernørens klubbesøk 

Distriktsguvernøren for distrikt 2305, Gunnar Kvalsund, besøkte Hunn/Gjøvik og Raufoss 

rotaryklubber. Kvalsund kommer fra Giske rotaryklubb. 

 

President Odd Magne Lundby ønsket ham og medlemmene velkommen. Han overbrakte en 

hilsen fra Alanya Rotary Club (Tyrkia), som vi har støttet med et beløp til innkjøp av buss i 

forbindelse med arbeid for funksjonshemmede. Han overlot deretter ordet til 

distriktsguvernøren. 

 

Kvalsund minnet om årets motto, «Rotary Saving Humanity». 

Han framholdt viktigheten av å være til nytte både med lokalt og internasjonalt arbeid, samt å 

profilere oss som både en lokal og internasjonal aktør.  

 

Rotary bør bestrebe seg på å ha en bredt sammensatt medlemsmasse bestående av unge, eldre, 

begge kjønn, og mennesker som har innvandret til landet. 

Rotary har en jobb å gjøre for å rekruttere medlemmer. Det kan vi gjøre gjennom å  

 dyrke vennskap mellom medlemmene 

 ha attraktive programmer 

 åpne opp våre møter, samarbeide med andre klubber om møter 

 engasjere oss i meningsfylte prosjekter i tråd med Rotarys formål 

 gi noe tilbake til medlemmene, «What’s in it for me?»,  

 ha gode møtelokaler og medlemmer som bidrar med noe 

 være til nytte for medlemsfamiliene gjennom for eksempel ungdomsutveksling, Short 

Term Camps, Rotarychat (nettverk), RYLA, Stipendordninger 

 

Endringsvilje er avgjørende for at Rotary skal lykkes.  



Blant annet ved å utnytte digital teknologi kan man gjøre det. Kvalsund anbefalte sterkt 

nettstedet Rotary.org. Her finnes et vell av informasjon, nyttige lenker og også råd om 

klubbdrift. 

 

Det finnes grupper på tvers av klubb- og landegrenser som forener medlemmer med felles 

interesser, som Fellowship Groups, der medlemmer med felles fritidsinteresser kan komme i 

kontakt med hverandre, eller Action Groups, som Rotarian Action Group for Peace. 

 

Kvalsund oppfordret medlemmer til å melde seg til neste Rotary Convention, som er i Atlanta. 

 

Til slutt oppfordret han medlemmene til å sette av et lite månedlig beløp til The Rotary 

Foundation. Beløpet, stort eller lite, kommer godt med i Rotarys virksomhet i utviklingsland, der 

han framhevet vaksineringsinnsatsen mot polio, arbeidet med å skaffe rent vann og bedre 

sanitære forhold. 

 

Etterpå fulgte en kort spørsmåls-og kommentarrunde. 

 

Assisterende guvernør Georg Jenssen (Gjøvik rotaryklubb) orienterte deretter om saker 

vedrørende Oppland Øst. 

 Fire ganger i året har man presidentforum. 

 Mesna-klubben arbeider med å utvikle et årshjul, det vil si en oversikt over når de årvisse 

oppgavene for klubben skal utføres. 

 Det er en styrke at klubbstyrene skifter årlig. Men det kan også gå ut over kontinuiteten. 

Gjøvik Rotary eksperimenterer med et treårspespektiv. 

 I mai 2017 skal presidentforumet diskutere følgende: Hva er Rotarys Identitet og kjerne, 

og hva vil vi at Rotary skal være? Klubbene oppfordres til å gi sin president innspill til 

denne diskusjonen. 

 

Referent: Ola Rongen 

 

 

Husk neste møte 29. november: Ellen Krageberg fra Biri er valgt til leder av Norges 

Bygdekvinnelag. Hva gjør de? 

3-minutter: Bjug Ringstad (Bytt med en annen dersom datoen ikke passer.) 

 


