
 
HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB 

       Dato:   13.10.17 

 

Møte 10.10.2017 

 

Sted:                Quality Hotel Strand Gjøvik 

Fremmøte:      18 medlemmer og 2 gjester  

Møtetema:     Strukturendring i energibransjen. Sammenhengen Eidsiva Bioenergi og GLT 

Avfall v/Finn Olav Rolijordet 

President Gunhild ønsket alle velkommen med diktet »Om alle tre var like» av Jan Magnus 

Bruheim. Diktet innledet til hennes videre budskap: 

«Alle er skapt ulikt, det er godt å tenkje på».  Hun fremhevet viktigheten av forskjellighet i 

samfunnet; det flerkulturelle samfunnet. Hun viste til at vi allerede er godt representert i 

forbindelse med hverdagsintegrering, hadde for utlån boka laget av Mesna Rotary om 

samme tema.  

Vi i Rotary skal stille høye etiske krav og vi skal gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv. 

Rotary er hva Rotary Gjør, hvordan skal vår klubb jobbe med hverdagsinetrering fremover? 

Samfunnskomiteen har kommet med en del forslag til lokale prosjekter fremover som vi kasl 

forandre i vår 3-årige handlingsplan og omsette i praksis. 

Hun berømmet Arne og Turid som ble presentert som nattravner i Oppand Arbeiderblad. 

3 minutter: Ingers tema handlet om etikk og ledelse og introduserte også Finn Olav 

Rolijordet. 

 

Rolijordet er Gjøvik Kommunes representant i Eidsiva. 

Kallerudlia 9 ble tema for diskusjon i salen, mange synspunkter kom på banen. 

Kraftbransjen må strukturendres på grunn av mange restriksjoner og pålegg, gjennom 

lovverk, teknologi, digitalisering, samspill mellom forbruk og produksjon, energipriser og 

endring av produktutvalg. Norge skal bli en krafteksportør til det grønne skifte i Europa, 

dette vil føre til høyere priser for alle. 

 

Målet er å dele nettselskap og produksjonsselskap, fusjoneringer fra 100 selskaper til 5-10, 

må til mer samarbeid og utbygging generelt og av fornybare energikilder. 

Eidsiva har laget ny strategi i 2015, organisatoriske endringer, og ser mot nye 

samarbeidspartnere, redusert fra 7 til 4 hovedsatsningsområder. 

 



Eidsiva Bioenergi, mange anlegg, bare Trehjørningen som tjener penger. 

Det er mange utfordringer som må på plass i framtida, 

strategier, lønnsomhet, plassering, ta over deler fra Trehjørningen, gass, Kallerudlia 9. 

 

Presidenten takket for et opplysende og interessant foredrag og inviterte til videre 

meningsutveksling over en kopp kaffe etter møtet. 

 

Ref. Marianne 

 

 

 


