
Langesund   

   Rotaryklubb  

  
Møtereferat 13.09.2017  
 
Presidenten åpnet møtet med å lese et dikt av Einar Skjæråsen:  
 

Du skal itte trø i graset, 
Spede spira lyt au få stå … 

 
14 medlemmer til stede på møtet 
 
Rotary internt: 

 18-20 September skal Geir og Berit på TRF sertifiseringsmøter. Presidentsamlingen 
utsatt til 25 september. 

 27 sep møtet holdes på Bamble Videregående. Foredragsholder er generalsekretær i 
elbilforeningen. Av interese for andre? 

 3/10 er det bli kjent med Rotary» 18-21 på Vic. Deltakere fra oss? 
 
Tigris: 
Rolf Heimdal sa minneord over Per Fugelli som døde tidligere i dag 
 
 

Kveldens foredrag: Ove Mellingen med refleksjoner etter valget 
Ove fortalte at det var 3 eller 4 gang han er her 
hos LRK. Hyggelig å være her. 
 
Han startet med å se på valget i Bamble for 
deretter å fortsette betraktningene med 
fylkesresultater og landsresultater. 
 
Bamble spesielt: 
 I Langesund ble AP det største partiet. 
Kystpartiet fikk 4 stemmer 
 Stathelle: AP størst, men H stort. FRP lite 
(minne Bård om dette) 
 Rønholt: FRP største parti 
 Rugtvedt: Alliansen og Liberalistene fikk 
2 stemmer hver 
 Herre: FRP størst. 4 lister som har fått en 
stemme hver 
 
 



Telemarksbetraktninger: 
 FRP nest størst i Bamble, AP størst. 
 Geir Bekkevold leder med 13 stemmer. Fintelling pågår fortsatt 
 AP fikk 31,9% i Telemark 
 Rødt fikk over 2000 stemmer.  

 
Partibetraktninger: 

 AP den store taperen av valget. Grunnen er at målet var regjeringsmakt , ikke hvorfor 
de ville ha makten. Greide ikke å formidle fane-saker til velgerne 

 FRP er ikke styrket, men svekket etter valget.  
 Styringsslitasje for alle 4 partier som har dannet grunnlaget for nåværende regjering. 
 Opposisjonen gikk fram og det er en svekket regjering som nå skal ta over. 
 Miljøsaken kommer til å bli viktigere og viktigere. 
 SV for første gang uten å kjempe mot sperregrensen. 
 KRF sitter nå aleine og kan felle regjeringen. Om Hareide er tøff nok til å bruke denne 

posisjonen gjenstår å se. Dette var en unik mulighet for KRF som de ikke har maktet å 
benytte seg av. Har lekket velgere i alle retninger.  

 
KRF 
Det er ikke sikkert at velgerne ønsker at KRF skal herje med regjeringen. Verdikonservativ 
tankegang, men også noen som er opptatt av liberalisme og innvandring. Bekkevold er opptatt 
av skolegang og opplæring av innvandrere. Dillemma da skepsisen til innvandring er ganske 
sterk. 
KRF sitter med nøkkelen, men kan ikke felle regjeringen hele tiden. Det essensielle: hva kan 
de få gjennomført? Nye kirkebygg etc? 
KRF kommer til å følge folkemeningen nøye framover. Kan vente til neste valg og lage bråk, 
som å felle regjeringen for å skaffe blest om egne saker. 
 
 
FRP 
Mellingen tror FRP 11-> 15 skyldes Sylvi Listhaug. Mange velgere som i bunn og grunn er 
engstelige. Fremmedfrykt. Folk er generelt skeptiske til det nye og ukjente. 
 
Integrering kommer til å være vår fremtidige utfordring. Sammenligning med Sverige: S har 
tatt imot veldig mange fler flyktninger. Velstanden i S kommer fra tilgang på masse 
arbeidskraft.  
 
Venstre 
Venstre 50/50 om de vil gå inn i regjeringen eller ikke.  
 
SP 
SP kommer til å prege distikts- og antisentraliseringslinjen.Har definisjonmakten på disse 
områdene. SP er et maktparti. Det er utrolig mange mennesker som heller mot 
antisentralisering. Nesten 20% av velgerne. 



Andøya: dårlig utredningsarbeid. Kreve en ny utredning. Mellingen tror ikke det går  å stoppe 
det. 
 
Deponiet i Brevik.  
Poenget er ikke farlighetsgrad, men plassering i nærheten av tett bebyggelse. Espen: faglig 
ikke noe problem, men trenger ikke å legge deponiet der det bor så mange folk.  
Må heller snakke om Grenlands fordeler innen prosessindustri, og ikke forsøke å selge 
deponi.  Tankekors: Andre fabrikker innen Kronos renser svovelsyren, mens Fredrikstad ikke 
gjør det. 
 
Den grønne industien må værer lønnsom på sikt. 
 
SV 
SV har hatt et godt valg, men Mellingen har problemer med å se hvordan SV skal klare å 
forvalte sin politiske makt 
 
Rødt: med stortingsrepresentant blir de mye mer synlige. Derfor en stor seier. 
Oppsiktsvekkende at så mange mennesker går inn for «proletariatets diktatur» 
 
 
Mellingen avsluttet med et sitat og en oppfordring: 

 Sitat: «Han hadde aldri banna i kirka, men så hadde han ikke vvært det så ofte helller» 
 

 Oppfordring: Legge vekk smålighetene og konsentrere rundt det som er viktig 
o  definere de viktigste utfordringene framover og  
o jobbe med å finne gode løsninger på disse. 

 
 


