
 

  

Møtereferat 2016.09.14 

Til stede: Rolf Solheim, Berit Sissel Hoell, Edrun Olaisen, Thor Eriksrød, Halvor 
Thommesen, Anne Wiik Stamsø, Kari Killi, Kari Herder Kaggerud, Erik Eriksen, Berit 
Midtgaard, Inge Kaggerud; Helge Grande, Espen Hoell, Christian Schibsted-Larsen, Hilde 
Østvedt, Yngvar Lohne 
 
På denne dag (14. september): 
1345 250 mennesker drept i leirras i Gauldalen 
1965 OPEC dannet (Norge aldri medlem) 
2003 Sverige sier nei til Euroen (beholder SEK) 
 
Tigris:  

• Mali fra Jerusalem Rotary. Fantastisk flott dame. Har vært RI-presidentens 
representant. Klubben hennes har gått fra ”eldre”medlemer til nå å få mange yngre. 
Christian lot seg sjarmere fullstendig 

• Mail fra Newport Rotary som takker for oppholdet og arrangementene som deres 
ungdom, Hanna, hadde fått ta del i under Campen. Hanna har bla vist bilder av at 
hun rappellerte, noe de ikke trodde hun hadde mot til å gjøre. Full honnør til Inge og 
Rolf som har lagt ned en stor arbeidsinnsats både i planleggingsfasen og under  
implemeneringen. 

• Kan gi månedlig støtte til Rotary vhja. Autogiro og få skattefradrag for det. Halvor vil 
mer enn gjerne gi detaljopplysninger til interesserte medlemmer  

• Hilde refererte fra tilbakemeldinger fra Lars. Han har funnet seg godt til rette og skal 
spille fotball neste lørdag. På skolen fra 0720. Han lærer noen ord spansk hver dag. 
Lommepengene fra Rotary mangler fremdeles. Klubben drives tydeligvis ganske 
forskjellig fra hva vi er vant til.  

 
Fødselsdager: Kari Killi, Torgeir Selle (60 år),  
 

Distriktskonferansen i Larvik 
Erik refererte fra en meget interessant og innholdsrik distriktskonferanse.. Blant foredragene 
ble nevnt: 

• Ingrid: Rotary i 100 år 

• Henrik Syse: Samfunnet om 100 år 

• Gro og Anja var artige og tenksomme jenter 
• ”Vannprofessor” Terje Tvedt: Vannets betydning i samfunnsutviklingen 

• Luis Jacoby: harselerte om oss eldre 
• Øyvind l (lærer) har seilt i Heyerdalhls fotspor.  

 
Langesund Rotary har grunn til å være stolt over å ha medlemmer som bidrar til Rotary 
sentralt:  

• Ingrid valgt inn i lovrådet.  

• Edrun leder av TRF i distriktet. 
• Halvor økonomiansvarlig 

 

Langesund  

Rotaryklubb 



Videregående opplæring v. Thor Eriksrød 
Emnet vakte stort engasjement blant møtedeltakerne, og det kom en masse spørsmål. 
Vedlagt følger kopi av Thors presentasjon: 

Rotary 
14.09_2016.pptx

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: HG 


