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MØTE 12.12.2017 

 

STED:                  EAB-bygget på Kallerud   (Gjennom Harald Bakke)    

FREMMØTE: 

TEMA:                Rakfiskaften med utdeling av Paul Harris Fellow   

 

Etter at presidenten hadde ønsket velkommen til årets rakfisklag, åpnet Marte Heimdal fra 

Gjøvik kunst- og kulturskole kvelden med tre musikkinnslag på fløyte. Marte er bare 16 år, 

men hun er allerede en dyktig musiker vi nok kommer til å høre mer fra i fremtiden. 

 

President Gunhild Aalstad foretok den høytidelige handlingen med utdeling av Paul Harris 

Fellow og innledet slik: 

«Utdeling av Paul Harris Fellow til to av klubbens medlemmer, er en høytidelig handling i 

klubbsammenheng. To av klubbens medlemmer har gjort seg fortjent til denne utmerkelsen 

og denne prisen henger høyt. 

 

Dette er en pris som deles ut over hele verden hvor Rotary International har sin utbredelse. 

Den ble opprettet av en mann ved navn Paul Harris i 1905 i USA. 

Prisen er opprettet for å hedre en rotarianer for sitt virke i Rotary. 

Nå har det seg slik at vår styrke som klubb er at vi har medlemmer med ulik yrkesbakgrunn, 

ulik kompetanse som brukes til beste for klubben og er med på å utvikle klubben videre. 

Styret har kommet fram til at de som skal få denne utmerkelsen er Inger Rian og Torbjørn 

Skogsrød.» 

President Gunhild Aalstad viste til slagordet «Rotary er – hva Rotary gjør…» 

Da er kveldens hedersgjester de beste eksempler på hva det innebærer. 

 

 

 



Presidenten begrunnet utdelingen av prisen og talene til prisvinnerne gjengis i sin helhet: 

Inger Rian: 

«Du har vært medlem i Hunn/Gjøvik Rotaryklubb siden 2004. Det er ca.13år siden. 

Du har bidratt på mange måter i klubben og innehatt mange forskjellige verv, bl.a. som 

sekretær, som styremedlem og du har bidratt på mange områder. Men det er som leder av 

programkomiteen i flere perioder du først og fremst får denne utmerkelsen. Med din 

tidligere yrkesbakgrunn og ditt samfunnsengasjement, så har du et enormt nettverk, blant 

annet på ledernivå. Du har mye kunnskap innenfor mange samfunnsnyttige områder. Dette 

har klubben vår hatt stor glede av. 

 

Som leder av programkomiteen har du høye ambisjoner, for et godt program er bærebjelken 

i klubben og det beste utgangspunktet for å få nye medlemmer, sier du. Det flotte 

programmet vi har hatt har også ført til at vi har utviklet et nærmere samarbeid med 

nabokommunene gjennom våre mange invitasjoner til intercitymøter. 

 

Du sparer deg ikke. For når vi får møteinvitasjoner fra naboklubbene, møter du opp. Du er 

opptatt av at vi må gjøre gjengjeld. Du har en god back up på hjemmebane av mannen din, 

han Asbjørn. 

Det kan være meget hektisk ringeaktivitet før et møte, det kan skje mye uforutsett i siste 

liten, men det ordner seg, sier du Inger. Og det gjør det! Du Inger er alltid på! 

 

Langsiktig programplanlegging som gjør det forutsigbart for en president, er av utrolig stor 

verdi. 

Dine kvalifikasjoner som ligger bak begrunnelsen for denne prisen har jeg allerede til dels  

sagt, men for å oppsummere: 

- Du vektlegger at programmet skal være i Rotarys ånd med fokus på Rotarys formål. 

- Du er kunnskapsrik 

- Nettverksskaper 

- Du har utrolig mange dyktige folk i ditt nettverk som du bruker som foredragsholdere 

- Du er meget sosial 

- Du bidrar på en inkluderende måte sammen med komiteene dine 

- Du setter kvalitet i høysetet og er meget opptatt av klubbens omdømme 

- Vi skal opptre profesjonelt i hvordan vi forholder oss til foredragsholdere og gjester, 

er ditt motto 

Du er en person vi setter stor pris på i klubben, Inger, og er Hunn/Gjøvik Rotaryklubbs 

ambassadør på en flott måte!» 

 



Torbjørn Skogsrød 

«Du har vært medlem i Hunn/Gjøvik Rotaryklubb siden oktober 2013. Dine bidrag til klubben 

er nok et eksempel på klubbens styrke i at medlemmene har ulik kompetanse og bringer 

med seg ulike nettverk som klubben nyter godt av. Du representerer det tyngste 

kompetansemiljøet i Gjøvik med ditt daglige virke på NTNU. 

 

Styret har bestemt at vi ønsker å hedre deg med en Paul Harris for den jobben du har lagt 

ned i RYLA. 

Selv om du har en utrolig hektisk yrkeshverdag med mye reisevirksomhet, har du et stort 

samfunnsengasjement og har prioritert å bruke tid på å lede RYLA. Du har et stort 

engasjement for ungdom og lederutvikling. RYLA er også en av bærebjelkene i klubben. 

Dette prosjektet er en av pilarene vår klubb er tuftet på. 

Jeg åpnet dette møtet med et kulturinnslag med ungdom, ikke helt tilfeldig… 

For RYLA handler nettopp om at vi skal jobbe for og med ungdom. Helt spesifikt er det et 

lederutviklingsseminar for unge ledere og unge med lederambisjoner. Denne satsingen har 

Hunn/Gjøvik Rotaryklubb hatt i mange år, og her kom du inn Torbjørn, og tok over med alle 

dine viktige egenskaper for dette prosjektet. 

Dette er en satsing hele klubben er stolte av der vi rekrutterer deltagere fra hele Oppland og 

Hedmark. Du er en ressurs for klubben i denne sammenhengen og du setter klubben vår på 

kartet gjennom dette prosjektet. Det siste er at guvernøren selv ønsker å komme for å delta 

på åpningen av RYLA i mars neste år. 

 

Jeg sa at du har de nødvendige kvalifikasjoner for å ta ansvar for RYLA og jeg vil begrunne 

noen av dem: 

- Din tilknytning til NTNU er svært positiv for utvikling av RYLA 

- Du er opptatt av lederutvikling og har mange verktøy du bruker på seminaret 

- Du har nettverk du drar veksler på 

- Du har kvalitet i høysetet og er opptatt av at seminaret skal være profesjonelt 

gjennomført 

- Du kommuniserer godt både med nettverket og ungdommen 

… og ikke minst, du er en likandes kar! 

Vi er stolte av RYLA, og vi er stolte av den jobben du gjør, Torbjørn!» 

 

Høytideligheten ble avrundet med Rotary-sangen: «Tro på det du gjør – gjør det du tror på», 

en forlengelse av den ideologi Paul Harris stod for. 

 



VALG AV NY PRESIDENT FOR ROTARYÅRET 2019/2020 

Valgkomitè: Gunhild, Kirsten og Odd Magne 

Valgkomiteens forslag var Per Olav Hansen. Han har vært medlem siden 2012. 

Født 1961.  Er fra Lillehammer, men har bodd på Gjøvik i mange år. Har gått på Gjøvik vgs og 

tatt høyere utdanning på Gjøvik.  

Han er avdelingsleder for Protan Tak AS.  

Per Olav Hansen ble enstemmig valgt! Gratulerer! 

 

Som vanlig hadde Kalle og kameratskapsklubben forberedt et godt rakfiskmåltid med Gildes 

juleakevitt. 

 

Sanger hører også med. Vi priste vennskapet i Rotary med å synge «Vennskapsvise». 

Hanne Gunn ble gratulert med dagen! 

Presidenten lot ikke sjansen gå fra seg til å lese et dikt, også denne kvelden: «Julebord i 

enkeltforetaket». 

 

Da var tiden kommet til å få presentert årets juleakevitter. Per Yngve Steinsholdt fra Skreia, 

og medlem i Østre Toten Rotaryklubb, hadde med seg et rikholdig utvalg akevitter. Det er 

blitt en vitenskap å vite hva slags akevitt vi skal drikke når og hvor og til hva slags mat. 

Steinsholdt holdt et meget interessant foredrag for en lydhør og interessert forsamling. 

 

Medlemmene koste seg langt utover kvelden, til slutt måtte presidenten avslutte det sosiale 

samværet og ønske god tur hjem! 

 

 

Ref.: Marianne 

 

  

 


