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Møtereferat 2016.11.02

Til stede: Erik Eriksen, Geir Gjømle, Kari Kaggerud, Christian Schibsted-Larsen, Berit 
Midtgaard, Helge Grande, Anne Wiik Stamsø, Torgeir Selle, Tor Suhrke, Steinar Skilhagen, 
Kari Killi, Inge Kaggerud, Hans Jacob Bech, Yngvar Lohne, Hilde Petrikke Østlie,Kjetil Østlie,
Rolf Heimdal, Karin Bjørnsen, Edrun Olaisen, Thor Eriksrød, Inngrid Berget, 

Gjester: Sigurd Arbo Høeg, Per Simon Mustvedt, Hege  Selle, Per Magne Berget

Styremøte før medlemsmøtet
Styremøte ble avhold med deltakelse av Sigurd Arbo Hoeg og Per Simon Mustvedt.

Eget styremøtereferat

Karin Bjørnsen utnevnt til æresmedlem i LRK
Karin Bjørnsen ble utnevnt til æresmedlem og
fikk en flott blomsterbukett som påskjønnelse. 

Presidenten påpekte at Karin er:
• vår charterpresident 
• første kvinnelig president  
• alltid villig til å yte en ekstra innsats 
• har i alle 25 år vært et meget verdifullt

medlem i klubben.)

Gratulerer Karin!!!



Guvernøren har ordet (Sigurd Arbo Høeg)
Sigurd har vært medlem i Larvik Rotary siden 2001
Jobber innen Logistikk i Larvik
Dansk konsul, samboer Nina som driver en interiørbutikk i Larvik

Vil i sin presentasjon dekke
• Reisebrev fra besøk rundt om kring. 
• Muligheter for deg og din klubb.

Convention i Seol
• Påmeldt 50 000 mennesker. Alle interessert i å bli kjent med andre Rotaryanere
• Rotary har 1 227 317 medlemmer world-wide

◦ Sterk vekst i Asia og Afrika., varierende i Europa, svak nedgang i Amerika
• Åpningsseremonien med 22000 personer i en sal
• Bigger, Bolder and Better

◦ bedre dataasystemer og enklere å administrere
• Convention house of friendship med muligheter til å få mer ut av medlemsskapet

◦ Rotarian action group for peace
• Foredragsholdere i verdensklasse, bla. Ban Ki-moon
• Polio plus vaksinasjonsprosjekt

◦ 2,5 mrd barn vaksinert
◦ tre land som gjenstår : Afganistan, Pakistan, Nigeria (for å slå) ned utbrudd)

TRF (the Rotary Foundation) er 100 år i år
Doing good in the world

Rotary Global Rewards
• Fordelsordning til deg og Rotary-saker

Rotary club locator inneholder 25 000 klubber. 

Guvernørskolen i San Diego



• caa 1000 deltakere
• flott undervisning
• ledsagerprogrammet var og så flott
• avslutningstaler på guvernørskolen var 94 år gammel.  
• 6 gurvernører i Norge
• Ingen kvinner

Rotary Serving Humanity
• Gjøre Rotary attraktivt for de som er yngre. 
• Have fun

Distrikt 2290. Vestfold, Telemark, Agder
• Svakt økende medlemstall,
• Forlk med god kompetanse
• Fått mye hjelp
• God deltakelse på kurs

Distrikt 2290 – strategisk plan
• Styrke og støtte klubbene (innkluderende, levende bygge på tidl erfaringer
• PR og Omdømme bygging
• Økt humanitær innsats (unge, lokale prosjekter, Internasjonale, prosjekter)

World Affairs Seminar, 2016
• en ukes seminar i Juni på univ. I Wisconsin
• søkeren bør være > 18 år
• Reise, opphold, seminaravgift

Handicamp
• Ble kansellert i 2016 (siste gang holdt i 2014)
• Arbeidsgruppe som ser på muligheten for et nyytt prosjekter

Rotaract 18-35 år
• Under etablering som E-klubb
• Lene Friis fra Notodden er første leder
• Innkludere/Husvarm/Engsjer i prosejter og arrangementer

Shelterbox er god PR. Truls Løwer Arnesen Stavern RK
Ideen stammer fra en Rotaryaner

Referent: Helge


