
Langesund Rotaryklubb – møtereferat 17.10.12 

 

 

Presidenten ønsket 18 medlemmer velkommen til klubbmøte med Sigbjørn Obstfelders ”Regn” – 

ganske aktuelt for tiden! 

Innledningsvis trakk hun fram og takket for velvilje og ”ja” på spørsmålsstillinger om oppgaver rundt 

om blant medlemmene. Slikt gledet og gjorde det lett å være president. Flere oppgaver var nå på 

plass! 

 

Programmet var tredelt; presidenten leste utdrag fra foredraget til Noel Fryer, RI-presidentens 

representant på Distriktskonferansen, Ingrid redegjorde for Rotary Friendship Exchange (RFE) og 

Edrund informerte om Future Vision Plan (FVP). 

 

I Noel Fryers tale ble det trukket fram utviklingen fra medlem til rotarianer! Om vi ikke kan gjøre mye 

alene, så er vi en av over en mill. medlemmer. Da er vi mange! Man kan se verden rundt om Rotary’s 

engasjement, og se at det nytter! 

Hele talen ligger på distriktets hjemmeside. 

 

Ingrid informerte om RFE, en ordning som er lite benyttet i vårt distrikt. RFE er en utvekslingsordning 

som avtales mellom to distrikt om innebærer at omlag 10 – 15 rotarianere for egen kostnad reiser til 

et annet distrikt, og opplever vertskap og vennskap. Man bor privat hos rotarianere og hver klubb 

som er vertskap tar ansvar for 3 dagers program.  

Konkret er det avtalt RFE med distrikt 9640 i Australia. Besøk kommer hit i juni 2013 og gjenbesøk i 

Australia forut for Convention der i 2014.  Dersom Langesund RK vil være vertskap, er Ingrids 

foreløpige ideer at det kan inneholde kanalcruise, tur over Tuddal/Svineroi og industrisafari på 

Herøya. En rask rundspørring i møtet, avslørte at 8 – 10 tilstedeværende kunne være villig til å være 

vertskap. Saken følges opp i neste styremøte. 

 

Edrund fikk ordet til informasjon om FVP. Dette er en omlegging av Rotaryfondets støtteordninger. 

Innebærer i hovedsak forenklinger, men vil samtidig være en overgang med implementering av 

ordningen. Den er til utprøving i 100 klubber verden rundt, og skal implementeres fullt ut fra 2014. 

Det blir tre ”grants”, ett stort for regjeringer mv., og to som kan anvendes på klubbnivå: 

• Global grants, som ligner mye på nåværende Matching Grants. Dette framtvinger samarbeid 

mellom klubber. Klubben må prekvalifiseres, som er en en formell ”greie” men ikke 



vanskelig. Dette er for å kvalitetssikre og trygge økonomiforvaltning. Må anvendes innen de 

seks fokusområdene. 

• District Grants ligner mye på dagens District Simplified Grants. Her blir det ikke tilskudd fra 

TRF. Kan brukes til vide formål, og klubbene trenger ikke prekvalifisering. 

 

Tigris ble foret også i kveld, med bidrag fra: 

• Inge – som fortalte om langsiktig gassleveranseavtale for Ineos. Viktig for bedriften, de 

ansatte og Bamble. 

• Rolf – som fortalte om flybilletter og hotellbestilling til Convention i Lisboa, juni 2013. 

• Thor S. – fortalte at han nå var blitt pensjonist, selvvalgt! Og det kjentes riktig ut…… 

• Caroline – informerte litt om situasjonen og mulighetsbildet for hotellet framover. 

 

Mens programmet ble gjennomført, ble det avviklet vinlotteri. Loddtrekningen ga Steinar en flaske 

rød Rhone vin! Gratulerer. 

 

Referent: Rolf Heimdal 


