Langesund
Rotaryklubb
Møtereferat 2016.05.18
Til stede:

Steinar Skilhagen, Erik Eriksen, Tor Suhrke, Inge Kaggerud, Kari Herder Kaggerud, Helge
Grande, Anne Wiik Stamsø, Halvor Thommesen, Edrun Olaisen, Sissel Berit Hoell, Kari Killi,
Ingrid Grandum Berget, Thor Eriksrød, Rolf Solheim, Berit Midtgård, Espen Hoell
Gjester: Per Magne Berget, Camilla Holm

Tilbakemelding fra RYLA-kurs ved Camilla Holm

Camilla takker for å ha fått denne anledningen til å delta på RYLA-kurs. Camilla har
kjemi/prosess-bakgrunn fra sitt arbeide på crackeren på Rafnes. Hun var i utgangspunktet
ikke interessert i ytterligere skolegang, men har gjennom RYLA fått smaken på å søke mer
kunnskap. Har derfor nå søkt opptak ved Høgskolen i Sør Øst. Hun er også aktiv i Røde
Kors og lederutdanningen fra dette kurset har også vært nyttig i denne sammenhengen.
Ca 25 deltakere på RYLA-kurset kom fra Oslo til Kristiansand.

Emner som ble behandlet i løpet av kurset:
 Etikk. Miljø og etikk i andre land
 Intervju av annen deltaker og presentasjon av hverandre
 Hvordan bli en god leder. Sette seg inn i de ansattes situasjon
 Sosiale aktiviteter der alle fikk ansvaret for å arrangere en aktivitet
 Tenke nytt og Grundere. Kombinasjon av flere faggrupper under samme tak gir
synergier
 Etikk: Hva er det som er over streken når det gjelder gaver og andre ytelser?
Sammenligning med Trafikklys Hva som er greit og ikke greit. Hvordan veilede de
ansatte?
 Laila Lærum: Foredrag om tenkemåte og væremåte for ledere. Erfaringer fra Rektor
på PVGS
 Fysiske aktiviteter i hinderløype
 Egen presentasjon om Jotun-konsernet med strategier for Minstelønn, Tariffavtale,
Kompetanseutvikling, Etikk
Diplom til alle deltakere.
Har dannet egen Facebook-gruppe for å holde kontakten.

Anbefaler Rotary å bruke sosiale media mer aktivt for å gjøre tilbudet om RYLA bedre kjent.

Besøk fra Litauen (orientering av Edrun).

Stort engasjement fra de forskjellige lokale rotaryklubber i Vestfold og Grenland for å få
dette til.

30 deltakere + sjåfører + tolk. Deltakerne er sosialarbeidere, mange fra skole og kultur,
barnevern,
Start i Oslo på søndag med egen guide

Tirsdag:Telemark rundt: Notodden, Rjukan/Vemork,

Onsdag: Bamble. Velkomst på Halen Gård. Kommunen spanderer enkel lunsj

Oppdeling i mindre grupper: besøker Grasmyr barnehage, Fiskesalgslaget, NAV, Brotorvet,
kaffe hos Edrun

Middag på SOIL klubbhus om kvelden. Viltgryte som skal lages på klubbhuset. Edrun trenger
flere kakebakere. Serverer Farris og øl.
Edrun sender ut egen Mail med detaljert program og oppgaver for deltakere fra LRK

Vinlotteri

Vinnere: Espen , Edrun, Helge

