
 

  

Møtereferat 2016.08.17 

Til stede:  

Erik Eriksen, Jan Syvertsen, Inge Kaggerud, Kari Herder Kaggerud, Helge Grande, Geir 
Gjømle, Halvor Thommesen, Kari Killi, Berit Midtgaard, Anne Stamsø, Christian Schibstedt-
Larsen, Gunnar Kårbø, Tor Suhrke 
 
Bursdager: Helge på søndag 

 
Camp:  

 Vellykket arrangement på alle måter.  

 Minneverdig opphold for disse ungdommene.  

 Inge og Rolf får heder for opplegget og arrangement   
 
Sommermøter sammen med Brevik, De har de samme ”problemer” som vår klubb. Erik har 

besøk Lillesand Rotary: ikke noen nettside annet enn Rotary-malen 
 

Dette møtet er Presidentens møte 

 
Presidenten vil legge vekt på at vi skal ha det interessant og givende på møtene og i klubben 
generelt. Dette skal skje gjennom Prosjektarbeid, både lokale og internasjonale prosjekter. 
 

 Ide-utveksling om hvordan vi skal gjøre Rotary bemerket/kjent i lokalmiljøet: 
o Det Skjer i Bamble er jo lagt ned.  
o Tettere kontakt med PD, Solkysten. PD kan nås via Tom Hansen  
o  

 
Vi er per i dag 30 medlemmer. Det er lagt en egen strategi for rekruttering av nye 
medlemmer og hvordan å beholde medlemmer 
 Synliggjøring og omdømmebygging 
 Aktivisere alle medlemmer i de forskjellige kommiteer 
 Ha et godt program 
 Godt miljø og kameratskap i klubben – videreutvikle dette 
 
Opplæring.  
Viktigste opplæringsmålene er i år og lære opp nye medlemmer. TRF  sertifisering 
Hvordan skolere klubbens nye medlemmer? Delta på medlemsseminar 
Hvordan skolerer framtidige komité-ledere? Utnevmen nestledere i hver komité. 
 
Administrasjon 
Er klubbens økonomi god? Ja, men noe mer anstrengt etter at medlemstallet er redusert 
Styremøter avholdes hver måned, og avholdes i sammenheng med første møte i måneden 
Informasjonsflyt via E-mail, månedsbrev 
 
Etablere nærmere kontakt med næringlivsorganisasjonene som mulige kilder for nye 
medlemmer? 
 
 

Langesund  
Rotaryklubb 



Aktiviteter/prosjekter 

 Internasjonale prosjekter 

 Rotarylekene 

 PHF til ikke rotarianere 

 Ungdomsbedrift 
 
Klubbens hjemmeside, arkiv, programmer, referater. Få denne til å være attraktiv og levende 
FB Kjetil Østlie og Hilde er gode på FB. Helge tar en diskusjon med dem for å avklare 
synspunkter 
 
Presidenten tok opp spørsmålet om navneskifte til Bamble Rotaryklubb?  

Sterke motargumenter blant møtedeltakerne. Presidenten bør skrinlegge denne saken. 
 
Julio inn i mail-listen til Erik. julio.gordao@gmail.com 
Program for Julio after autumn vacation. Kari to send out the present schedule to all 
members. There’s room for more activites towards end of the year. 
Julio comes for Mexico. Studying in Vg2 at Bamble VGS. Plans to become a dentist or a 
medical doctor. Staying at 3 different families during his stay in Norway. Will also attend the 
district conference in Larvik.  
 

"MITT EVENTYR I MEXICO"  

Nora Isnes Johansen - utvekslingstudent Rotary 2016/17  

Hei, og velkommen til min personlige nettside for en utvekslingsperiode med Rotary 
skoleåret 2016 /17. Her vil du finne informasjon om utvekslingen, opplevelser 
underveis og mye mer. Webadressen: noraisnes1.webnode.com 
 
 

 

Referent: HG 


