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Deltok:
Ingrid Grandum Berget, Geir Gjømle, Rolf Heimdal, Sissel Berit Hoell, Espen Hoell, Petter 
Jørgensen, Kari Herder Kaggerud, Inge Kaggerud, Yngvar Lohne, Berit Midtgaard, Edrund 
Olaisen, Steinar Skilhagen, Tor Suhrke, Jan Syvertsen, Halvor Thommessen, Anne Wiik 
Stamsø, Harald Meløy

Gjester:
Helge Grande

● FN’s merkedager. Informasjon ved presidenten.
○ 20.okt: Verdens statistikkdag

■ I den forbindelse gjorde Espen Hoell oss oppmerksomme på et nytt TV-
program som startet på søndag; “Siffer” 

○ 24.okt: FN-dagen og den internasjonale dagen mot polio
● Tigris.

○ Edrund Olaisen fortalte om sine opplevelser i møte med et betonggulv, og hun 
viste frem en nyervervet blå “gips”. Hun hadde også fått en del nye farger, men 
de viste hun ikke frem… Ellers har det gått bra.

○ Jan Syvertsen fortalte om sine opplevelser med to forskjellige bilverksteder. 
På det ene fikk han ikke vite hvorfor høyre forhjul var slitt mer enn de andre 
bildekkene, og for den (manglende) informasjonen fikk han en faktura på kjøpet...
Ved Lassen Auto fikk han gratis vite at det skyldes mye kjøring i rundkjøringer!

● Vedr guvernørbesøk i desember. 
○ Guvernør er sykmeldt.
○ Vi vet mer i neste uke om dette får innvirkning på vår møteplan.

● End Polio Now. v/Ingrid Grandum Berget.
○ 1979 Vaksinasjonsdag på Filippinene.
○ 1985 Polio Pluss
○ 1994 Den vestlige halvkule poliofri
○ 1996 150 poliofrie land
○ 2009 Bill & Melinda Gates foundation
○ 2011 This close 
○ Det er nå kun 3 land igjen i verden som ikke er fri for polio (Afghanistan, 

Pakistan, Nigeria.

http://www.fn.no/Aktuelt/Kalender/Verdens-statistikkdag
http://tv.nrk.no/serie/siffer/OCAA91001579/sesong-1/episode-1
http://www.fn.no/Aktuelt/Kalender/FN-dagen
https://www.unric.org/no/aktuelt/26606-den-internasjonale-dagen-mot-polio


● Eventuelt.
○ Espen Hoell lanserte en ide til et fremtidig Rotaryprosjekt:

■ Det er påvist store vannreservoar under Sahara. Kan Rotary bidra til å få 
frem disse ressursene?

■ Ingrid Grandum Berget tar med dette videre i Rotary.
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