
 

  

 

Møtereferat 09.08.2017. Skjærgården 
 
Vår nye president Berit Midtgård ønsket velkommen til sitt første ordinære møte – 
presidentens møte. 
 
Gjest: Ove Sembsmoen fra Stavanger 
 
Presidenten leste diktet «Treet» av Inger Hagerup og vil i kommende møter fortsette å lese 
dikt av forskjellige norske lyrikere.  
 
Fødselsdager: Det har gjennom sommeren vært mange fødselsdager. 
23.6.  Ingrid Grandum Berget 
29.6.  Edrund Olaisen 
7.7.  Sissel Berit Hoell 
12.7. Per Olav Berg 
14.7. Berit Midtgård 
24.7. Ruth Ryste (Fikk blomster på sin 85 års dag) 
24.7.  Erik Hans Eriksen 
 
Tigris:  
Ingrid orienterte om kreftdiagnose for Per Magne, men regner med at alt skal gå bra. Rolf 
orienterte om kjøp av leilighet på Løren i Oslo (Skal ikke flytte) og Steinar orienterte om 
kreftdiagnose og behandling. 
 
Jan Syvertsen har nå flyttet til Horten og er ikke lenger medlem av klubben. Han regner med 
å delta i Horten innen kort tid. 
 
Presidenten refererte årets motto for RI: ROTARY: MAKING A DIFFERENCE. Hun syntes dette 
passet svært godt til hennes forståelse av Rotary. 
 
Det ble litt diskusjoner om hvordan man bør formidle guvernørens månedsbrev. Presidenten 
kommer tilbake til dette, men her er linken til månedsbrevet:  
http://d2290.rotary.no/file-manager/file/DG/2017%20-%20Erik/2017-
08.pdf?context=mosdoc 
 
Program for høsten: Presidenten gikk gjennom programmet. Det finnes nå på hjemmesiden 
og den vanlige trykte folderen forventes om kort tid. 
 
Klubbstruktur: Presidenten presenterte den nye strukturen med de aktuelle komiteene. 
Ordningen med nestledere beholdes. Det er også fastsatt en egen festkomite. Dette 
publiseres på hjemmesiden om kort tid. 

Langesund  
Rotaryklubb 
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Plandokument: Presidenten kommenterte at det nye plandokumentet er noe forvirrende og 
stilte spørsmål med relevansen av å lage mye statistikk over klubbens aktiviteter. Det skal 
også lages egen 3-årsplan. Ingrid tilbød seg å hjelpe til med forståelse av plandokumentene 
og tankegangen bak deres utforming. 
 
Ingrid etterlyste også at noen burde ta ansvar for å tilrettelegge møtelokalet før møtene, slik 
at det ble tydelig vist at dette var et Rotarymøte. Noen burde også ta ansvar for å ta i mot 
gjester på en ordentlig måte. Ove Sembsmoen kommenterte at i Stavanger er dette 
formalisert gjennom Arrangementskomiteen. 
 
Presidenten oppfordret til snarest å melde seg på til Distriktskonferansen og orienterte fra 
konferanseprogrammet. Påmelding kan skje via: 
http://tonsberg.rotary.no/ 
  
Ingrid orienterte om den kommende «Arendalsuka» hvor Rotary vil ha egen stand med 
spesiell fokus på arbeidet med å utrydde polio. 
 
 
09.08.2017. 
Steinar 
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