
 
HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB 

       Dato:  28.11.17 

 

Møte 28.10.2017 

 

Sted:                Quality Hotel Strand Gjøvik 

Fremmøte:      19 medlemmer og 6 gjester  

Møtetema:     Høstens bøker ved Unni Blekastad fra Norli AS, med no’ godt attåt. 

 

Lokalene var pyntet med duker og levende lys, og kameratskapsgjengen serverte rødvin i 

glassene.  Gunnhild ønsket hjertelig velkommen til så mange fremmøte. Hun minnet om 

påmeldigen til rakfiskaften og utdeling av Paul Harris samt presentasjon av årets akevitt og 

histore ved Stensholt. 

Bjørn Øversjøen ble gratulert med dagen. 

Sist tirsdag var Guvernør Viktor Sandvold og assisterende guvernør Georg Jensen på besøk i 

klubben. Vår 3-årige handlingsplan ble veldig godt mottatt. Den bygger på innspill fra alle 

komiteene, og hensikten var at flest mulig skulle få eierforhold i planen. 

Medlemsutvikling og omdømmebygging er grunnpillarene i planen. 

Vår nye komite – PR og omdømme- har utført sine fleste mål. 

Medlemskomiteen – nytt prosjekt, skape sosialt fellesskap , by på oss selv i forhold til å våre 

erfaring i ledelse til yngre ledere , ett møte pr. måned, starter våren 18, forlenge møtet med 

sosialt samvær med mat.  

Strategi fremlegges innen nyttår. 

Programkomiteen med sine temaer er klubbens bærebjelke. 

 

Det ble sendt ut mail i dag til alle medlemmer om SOMMERCAMP 2018 TIL 70 LAND, 

SPRE DETTE TIL ALLE UNGDOMMER DU KJENNER! 

 

Fellesarrangementet med naboklubbene våren 2018 er planlagt til 14. april, vil inneholde 

faglig påfyll, sosialt samvær, og netto vil gå til et lokalt prosjekt, kreftsyke barn i Gjøvik. 

 

Gunnhild gikk så over i det litterære hjørne med diktet « Vakker og god»  av Jan Magnus 

Bruheim og presenterte kveldens høydepunkt, høstens bøker med Unni Blekastad. 

 

 



Vedlegg  oversendt fil fra Unni, jeg har ikke den. 

 

Gunhild takket Unni for mange flotte nye bøker, bare å velge, og Kalle og Inger for flott 

oppdekning. 

 

Neste møte blir med NTNU,  Hva betyr universitet for Gjøvik, ved samfunssforsker 

 

Ref. Marianne 

 

 

 


