
 

  

Møtereferat 2016.09.07 

Til stede: Edrun Olaisen, Erik Eriksen, Halvor Thommesen, Kari Killi, Yngvar Lohne, Kari 
Kaggerud, Berit Midtgaard, Sissel Berit Hoell, Tor Suhrke, Espen Hoell, Hans-Jacob Beck, 
Inge Kaggerud, Steinar Skilhagen, Geir gjømle, Kjetil Østlie, Hilde Petrikke Østlie, Christian 
Schibsted-Larsen 
 
Ingen fødselsdager denne uken 
 
7 nov 
1822 Brasil erklærer seg uavhengig  av Portugal 
1949 Konrad Adenauer valgt til Vest-Tysklandsl første Forbundskansler 
 
Tigris: 
Distriktskonferanse til helga 
 
Gjester: 
Nils Messelt, Jeløy Rotary, Are Rasmussen, ungt entreprenørskap 
 
 

Ungt entreprenørskap ved Are Rasmussen 
Are er fagansvarlig for Ungt Entreprenørskap rettet mot høyere utdanning (eliteidretten) 
Hjertesak: barnekreftforeningen 
BTV mesterskap påNotdodden i mai 
Drivkraften: 

• En reise fra blankt bord til produkt. 
•  Kraften som vi mennesker har.  

• Prøver å være serviceperson for studentene 
Vi skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier 
 Framtid 
 Samspill 
 Skaperglede 
Våre prinsipper   
 Lære ved å gjøre 
 Fra forelesning til aktiv læring 
 Samarbeid skole arbeidsliv./næringsliv 
 Bro mellom teori og praksis 
 
Hovedpoenget er dannelsesreisen elevene er med på 
 
Andre muligheter til å bruke Rotary-medlemmer i denne sammenhengen: Dommere i 
konkurranser eller veiledere i en eller annnen form. 
Eksterne samarbeidspartnere som Google (exclusive), Enova.  
Christian: rotary som forening bør knyttes nærmere til UE.  
Ingrid har kontor i nærheten av Are så han kan holde kontakten gjennom henne. 
Kopi av presentasjonen følger vedlagt. 
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Nytt fra våre utplasserte studenter 
Kari Kaggerud har fått brev fra Nora i Mexico med takk for opplevelsen hun har fått ta del i. 
Bor hos en familie som bryr seg.  De har allerede hatt en samtale om ærlighet og 
forpliktelser. 
Monterey har mange utveklingsstudenter, og mange er interessert i å feste 
Nora vil lære om kulturen, og ikke bare feste 
Har nå vært på sitt første rotary-møte. Rotary i Norge og Mexico er veldig forskjellig.  
 
Lars er ingen blogger. Flott familie, har vært syk, men Brenda steller godt med ham. Brenda 
er tidligere lærer. 
Lars kan ikke spansk, men kontakter ipprettet gjennom at han har begynt å spille fotball.. Litt 
diskusjoner om hvilken klubb han skal spille i en lokal vs en bedre klubb. 
Møtt lokale Rotary. Diskutert hvordan få/motta lommepenger 
 


