
 
HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB 

       Dato:  18.04.2018 

 

Møte 17.04.2018 

 

Sted:                 Quality Hotel Strand  

Fremmøte:      9 medlemmer 

Tema:              Kaffemøte med Rotarysaker 

 

Presidenten ønsket velkommen med diktet «Det haster» av Andrè Bjerke. 

 

Tore ble gratulert med 70-årsdagen 18.04. Han fikk overrakt blomster og lykkeønskninger. 

 

3-minutter ved Kirsten.  Hun viste til dagens oppslag i Oppland Arbeiderblad: «Liberalt parti     

                                            satser på Gjøvik» 

 

Temaene for kaffemøtet var: 

- Evaluering av RYLA 2018 

- Quiz om Rotary 

- Strategi for rekruttering av nye medlemmer 

 

Evaluering av RYLA: 

Torbjørn var forhindret i å møte, men hadde sendt over evalueringen fra RYLA til Gunhild 

som oppsummerte resultatene. 

Invitasjonen vart sendt til alle Rotary-klubbene i Hedmark og Oppland, men også 

næringssjefen i Gjøvik kommune som hadde sendt den videre til rådmennene i kommunene. 

Distriktsguvernøren, Wiggo Sandvold, var invitert til å innlede seminaret om : «Hva er 

Rotary?» Det var 23 deltakere. Meget bra evaluering: Av 5 mulige, fikk vi 4,5 på 

totalinntrykket av samlingen. 

Torbjørn hadde skaffet svært dyktige foredragsholdere, og alle fikk høy skår. Men 

evalueringen av Torbjørn var imponerende! Alle hans foredrag fikk en skår på 4,5 -5. Særlig 

slo det an med kartleggingen av «meg som leder og mine kvalifikasjoner». Der var de fleste 

på 5. Hotellet fikk svært positive tilbakemeldinger. Deltakerne likte godt at det var en del 

gruppearbeid. 



På fredagskvelden etter middagen stilte flere av medlemmene i klubben vår opp med ulike 

aktiviteter. Inger var ansvarlig for denne kvelden, i tillegg deltok Roar og Kirsten. 

Deltagerne var meget fornøyde med gjennomføringen. Stor takk til Inger og dere andre som 

stilte opp og fikk denne kvelden i havn. 

Av forbedringspotensiale ble det nevnt at vi kunne vært bedre oppdatert på nettet og gitt   

mer praktisk informasjon i forkant. Noen ønsket seg også litt mer «bli kjent»-aktiviteter i 

starten på seminaret. 

Men ut fra evalueringen, kan Torbjørn være svært fornøyd med en profesjonell 

gjennomføring av seminaret og svært tilfredse deltagere. En av ungdommene oppsummerte 

seminaret slik:  «Alt i alt et bra kurs som har gitt grunn til refleksjon og ettertanke, og 

motivasjon til å utvikle meg selv som privatperson og leder».  

Gunhild hadde sendt pressemelding til OA som kom og skrev om RYLA på nettsiden sin med 

bilde av deltagerne. 

Klubben vår kan være stolte av RYLA, klubbens flaggskip! Stor takk til Torbjørn for en flott 

gjennomføring! 

 

QUIZ 

Quiz’en med Rotary-spørsmål legges ved referatet. 

 

Rekruttering av nye medlemmer 

Diskusjon rundt bordet; hvordan kan vi tenke nytt i forhold til rekruttering? 

 

Gunhild stilte med hjemmebakt nøttekake med krem. Det ble gode diskusjoner rundt 

temaene som ble tatt opp denne kvelden. 

 

 

Marianne 

Ref. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

Hunn Gjøvik Rotaryklubb 

 

QUIZ OM ROTARY 

 

1. Hva betyr vårt motto: Service Above Self?  

                                                                            

2. Firespørsmålsprøven: ett spørsmål skal ut, hvilket?  

a. Er det sant? 

b. Er det rettferdig for alle parter? 

c. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 

d. Er jeg ærlig i min omgang med andre?                    

e. Vil det være til beste for alle parter? 

 

3. Hvem er RI-president i 2017-2018 og hvor kommer han fra?  

 

4. Hva er årets motto for Rotary og hva betyr det?  

 

5. Hva står forkortelsen RYLA for? 

a. Rotary Youth Leadership Association 

b. Rotary Young Leader Associates 

c.  

d. Rotary Youth Leadership Award                                             

 

6. Hvilket år ble Rotary grunnlagt? 

a. 1894 

b. 1912 

c. 1905                                                          

 

7. Hva er Rotaract? 

a. Rotarys lovverk 

b. Rotarys ungdomsorganisasjon              

c. Rotarys årlige lederskapskonferanse 

 

 



 

8. Hvor mange Rotary-klubber fins på verdensbasis?      

a. 29 000 klubber 

b. 35 000 klubber 

c. 38 000 klubber 

 

9.  Hva står Norfo for?   

           

 

10. Hvor mange Rotaryklubber fins det i Norge i dag?          

a. 338 klubber 

b. 300 klubber 

c. 257 klubber 

 

11. Hva er nummeret på distriktet vi tilhører?                       

a. 2105 

b. 2500 

c. 2305 

 

12. Når ble Hunn/Gjøvik Rotaryklubb chartret?                     

a. 1978 

b. 1981 

c. 1985 

 

13. Hvem var klubbens første president?                               

a. Nils Bugge-Jenssen 

b. Helge Kvernvold 

c. Andreas Levang 

 

14. Når var Arne Mellerud president sist?                            

a. 1990-91 

b. 1994-95 

c. 1997-98 

 

15. Tema på baksiden av klubbens strategiplan?                  

a. Om RYLA 

b. Strategien for kameratskapskomiteen 

c. Stoff om FN 

 

16. Som ny president hadde jeg to hovedsatsingsområder. Hvilke?  



 

 

              

 

 

 

 

 


