Langesund Rotaryklubb – møtereferat 03.04.13
President Sissel-Berit ønsket 21 medlemmer og Per Magne Berget (Stathelle RK), reflektant Arnfin
Hofstein, Birger Stamsø, Jan Olaissen og Øyvind Midtgaard velkommen til klubbmøtet. Velkommen
var også kveldens hovedgjest Stian Jensen.
Det var hyggelig å konstatere at før møtets oppstart måtte det bæres inn ekstra stoler!!
Innledningsvis introduserte presidenten Stian, og minnet om at han har hatt Rotarys
fredsstudiestipend, og tatt en master ved Bradford University, UK. Han arbeider nå som politisk
rådgiver for NATOs generalsekretær.
I foredraget sitt, hadde Stian fire hovedpunkt han fokuserte på:
• Nye geopolitiske utfordringer
• NATO trekker seg ut av Afghanistan
• Den arabiske vår
• Forholdet til Russland
Stian presiserte at han ikke var spesielt pessimistisk for framtiden, men underslo heller ikke de store
utfordringene NATO står overfor, både internt og overfor omgivelsene. Det er nå 28 medlemsland
med til dels store interne motsetninger. De store økonomiske problemer i Europa og Eurosonen
spesielt gir sine egne utfordringer. Landene blir i noen grad mer proteksjonistiske bl.a.
Tiden ved Bradford har i stor grad vært dannende for ham, hvor hovederfaringen kom av møtet med
ulike studenter i ulike karriereløp men med en genuin interesse for internasjonale spørsmål. Pt. har
han en nåværende student som praktikant ved kontoret sitt!
Etter foredraget, tok presidenten ordet og minnet om Rotarianeres betydning for fredsskapende
arbeid like fra Paul Harris, bl.a. i forbindelse med at FN-charteret ble utformet. Hun leste også det
sterke diktet «Vestvågøy» av Inger Hagerup. Denne bolken kulminerte med at hun utdelte en PHF til
Stian til forsamlingens applaus.
Avslutningsvis ble Tigris matet, av
• Sissel Berit som hadde fått et nytt barnebarn
• Edrund for Stian!
• Ingrid som hadde hørt Rotary referert på radio i forbindelse med Polioutryddingen.
• Karin som var glad for å kunne delta på noen møter igjen.
Ingrid ga også informasjoner om RHF besøket i juni og utfordret til deltagelse!
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