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Møte 04.03.10 – NAV-reformen  og NAV-kontoret i Stokke

President Anders Kristian Kjær ønsket gjest Boaz Chearer, foredragsholer Steinar Hansen og 
medlemmer velkommen. Etter kveldens sitat, markerte presidenten at Svenn Bigseth fylte 59 
år 26.02.10. Knut Antonsen takket for besøk og blomster i fbm sin 70-årsdag 13.02.10.

Månedsbrev for februar er sendt til medlemmer pr. e-post. Guvernørens kvartalsbrev og 
ukebrev er tilgjengelig på nettsiden. Dokumentene foreligger også i papirutgave.
Det var intet ”3-minutt”.

NAV-leder Steinar Hansen holdt foredrag og besvarte spørsmål om ”NAV-reformen og 
NAV-kontoret i Stokke”. Han orienterte bl.a. om:
- NAV-reformen (historikk, formål, faktaopplysninger, organisering etc)
- NAV-kontoret i Stokke (nøkkeltall, organisering, tjenester)
- Partnerskap kommune-stat
- Innføring av arbeidsavklaringspenger (attføringspenger, rehabiliteringspenger og 

tidsbegrenset uførestønad)
- Kulturelle og ledelsesmessige utfordringer
- Omdømmebygging

Presidenten takket avslutningsvis Steinar Hansen for et interessant foredrag og overrakte han 
en bokgave.

Ole Sverre Lund
Ref.

Møte 11.03.10 – Stella Polaris

President Anders Kristian Kjær ønsket foredragsholer Torun Hagberg og medlemmer 
velkommen. Etter kveldens sitat, markerte presidenten at Rolf J. Mathiesen fylte 76 år samme 
dag. Det var intet ordinært ”3-minutt”. 

Terje Olav Austerheim orienterte om de planer som foreligger for GSE-teamets (Group Study 
Exchange) yrkesutveksling/opphold i Stokke 6.-12. mai 2010. Teamet består av 6 damer som 
kommer fra grenseområdet Canada/USA. På bakgrunn av informasjon om og ønsker fra hver 
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enkelt er det utarbeidet plan for sosiale aktiviteter, egenaktiviteter og besøk på ulike 
arbeidsplasser. Arbeidsgruppen som er ansvarlig for å til rette for uvekslingsbesøket vil sende 
ut en henvendelse til alle medlemmer der arbeidsgruppen vil be om hjelp til arrangementet. 
Det vil være behov for: Vertskaper, bileiere, guider, båteiere og lignende.

Produsent/manager Torun Hagberg orienterte og besvarte spørsmål om Stella Polaris. Stella 
Polaris ble stiftet av Per Spildra Borg og Merete Klingen i 1985. Teateret er det eneste og 
eldste gjøglerteateret i Norge. Det holder til på Fossnes i Stokke og opererer lokalt, regionalt 
og internasjonalt. Stella Polaris er inspirert av middelalderens folkelige teaterform i møte med 
andre kulturer og tider. Aktivitetene omfatter bl.a. barneteater, ungdomsgruppe, sommerskole, 
kurs og forestillinger. Årlig omsetning: Ca. 3,5 mill. kroner. Salg av kurs og forestillinger 
utgjør omkring 60% av omsetningen. Teateret støttes finansielt av staten, Vestfold 
fylkeskommune og Stokke kommune.

Presidenten takket avslutningsvis Torun Hagberg for et interessant foredrag og overrakte 
henne en bokgave.

Ole Sverre Lund
Ref.

Møte 16.03.10 – Intercitymøte: Hvor går Den norske kirke?

President Erik Gran, Tønsberg RK ønsket velkommen til Quality Hotell i Tønsberg. Yngvar 
Lund introduserte kveldens foredragsholder, domprost David Gjerp, som hadde fått 
foredragstittelen ”Hvor går Den norske kirke?”.

Gjerp nevnte en del utviklingstrekk som autoritetenes fall, individualismen, sekulariseringen, 
nyreligiøsiteten, flerreligiøsiteten og kirken som har vært opptatt av saker som ikke har vært 
relevante for folk flest. Han bemerket det pussige i at på tross av de nevnte utviklingstrekkene 
blir likevel 80-85  % av barna døpt og 90 % gravlagt etter kirkens ordning.
Stortinget fikk seg forelagt tre mulige modeller for en fortsatt folkekirke: 1. Slik den er nå 2. 
En folkekirke helt løsrevet fra staten og 3. En lovforankret folkekirke. Det siste alternativet 
ble enstemmig vedtatt våren 2008. Denne kirkeordningen skal tre i kraft fra 2014.
Dette betyr at kirkens skal ansette sine ledere (biskoper og proster) selv, at den må utvikle 
bedre demokratiske ordninger og at kirkelig statsråd bortfaller. 
Folkekirken vil fortsette å ha statlig og kommunal finansiering og den skal fortsatt ta seg av 
den offentlige gravferdsforvaltningen.
Gjerp nevnte også noe om de kirkelige reformer som pågår nå: Gudstjenesteliturgi, salmebok, 
bibeloversettelse m.v.
Til slutt listet han opp hva som må være folkekirkens utfordringer framover:
* Å overlevere troen til nye generasjoner, med trosopplæringsreformen som en forutsetning
* Å være kirke som våger å være en motkultur
* Å gi folk frimodighet til å kalle seg kristne
* Å være kirke som kan gjenerobre hellighetsbegrepet

Presidenten takket til slutt og overrakte foredragsholder en bok.

Helge Klingberg
Ref.
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Møte 25.03.10 – Bedriftsbesøk: Diplomat, Borgeskogen

President Anders Kristian Kjær ønsket 26 medlemmer og gjest Boaz Chearer velkommen og 
takket samtidig daglig leder Tom Holmen, Diplomat Norge for at Stokke RK fikk komme på 
besøk til bedriften. Etter kveldens sitat, markerte presidenten fødselsdagene til Roar 
Anthonsen 19.03. og Anders Johansen 28. Møteprogram for mai – juni – juli ble utdelt. Neste 
møte finner sted i kafeteriaen i idrettshallen 08.04.10. Tema: Nytt fra mitt yrke v/Gro Foyn 
Bjørnstad.

Daglig leder Tom Holmen presenterte deretter bedriften Diplomat Norge AS. Bedriften holder 
til på Borgeskogen 36, Stokke og disponerer 8500 – 9000 kvm moderne lager- og 
kontorlokaler. Bedriften inngår i et stort internasjonalt konsern.

Diplomat Norge AS

Visjon:
• Sentral aktør i Norge i utvalgte markedssegment, hvor vi skal være med på å prege 

utviklingen.
• Design og Sikkerhet skal være bærende elementer for produktsortimentet.

Strategi:
• Betydelige markedsandeler på utvalgte produkter
• 100% salg via forhandlernettverket i Norge ( 1360 – 1400 forhandlere i Norge)
• Langsiktig og troverdig samarbeidspartner
• Langsiktig og troverdig samarbeidspartner
• Fokusere på enkelhet og tilgjengelighet overfor markedet
• Være ledende på kvalitet og effektivitet i alle ledd i verdikjeden

I presentasjonen fokuserte Tom Holmen på:
• Organisasjon

o 25 ansatte
• Omsetningsutvikling

o Ca 205 mill. kroner i 2008
o Ca 200 mill. kroner i 2009

• Produktsortiment
o Ytterdører
o Formpressede og massive innerdører. Badstu-, leilighets- og skyvedører
o Vinduer og balkongdører
o Garasjeporter, garasjedører og portåpner
o Dører til hytte, bod, garasje og kjeller

• Leverandører – bl.a. Elitfønster (vinduer) , Snickar Per (ytterdører) og Roziere 
(innerdører)

• Nettsidene www.diplomat.no 
o All informasjon på ett sted
o Brosjyrer med priser
o Forhandleroversikt
o Bildearkiv
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o Infosenteret
• Nettbutikken 

o Tilgang til varebestilling 365 dager i året
o Lagerbeholdning/lagerstatus
o Ordrestatus/historikk inkl. godkjente webordre
o Priser – ferdig rabbatterte
o Produktinformasjon
o Pakkesporing – hvor er varene i løypa?
o Faktura/kreditnota

• Salgs- og samarbeidsform
o Ordrerutiner
o Lagerstyring
o Reklamasjonsbehandling

• Distribusjon
o Bedriften har bygget opp et separat transport-team sammen med bedriftens 

transportører

Etter presentasjonen med kaffe og kringle og en spørsmål/svarrunde viste Tom Holmen oss 
rundt på lageret og besvarte spørsmål underveis.

Bedriften presenterer for øvrig seg selv slik på bedriftens nettside (enkelte av opplysningene 
er ikke oppdaterte):

Om Diplomat Norge AS 
Fra gründeridé til ledende industriell aktør.

Diplomat Norge AS ble etablert i 1990, og hadde sine første lokaler i 
en Moelvenbrakke utenfor Sandefjord. To medarbeidere og en om-
setning på 2 millioner kroner var resultatet det første året! 

Hardt og langsiktig arbeid av gründerne, og etter hvert flere med-
arbeidere, har gjort sitt til at Diplomat Norge AS har hatt en jevn og 
god utvikling. Med våre 25 medarbeidere og en omsetning på ca. 150 
millioner kroner, fremstår Diplomat Norge AS i dag som en godt etab-
lert og veldrevet leverandør av dører og garasjeporter til privatmarke-
det. Under mottoet "Veien er målet" skal vi arbeide systematisk videre 
for å tilfredsstille de stadig økende markedskravene på alle områder. 

Tilgjenglighet og enkelhet vil være sentrale områder vi vil fokusere 
på i fremtiden. Diplomat Norge AS, som et ledende handelshus i bran-
sjen, besitter i dag 5500 kvm lager ved hovedkontoret i Stokke i Vest-
fold, samt ytterligere 1000 kvm ved det nye anlegget på Skolmar i 
Sandefjord. Korte leveringstider på et stort utvalg av produkter, og 
godt tilrettelagte og kundevennlig produktinformasjon, skal gjøre det 
spennende og lønnsomt å samarbeide med oss også i fremtiden. 

Design og Sikkerhet på hele vårt produktspekter, skal også i frem-
tiden være ledende for Diplomat Norge AS. Spennende design og ny 
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overflatebehandling gir dørene god kvalitet, glansfullhet og moderne 
uttrykk. Sammen med vår hovedleverandør av dører, Viitapuu OY, 
nordens største og mest fremtidsrettede produsent av ytter-, bod- og 
hyttedører, skal vi sikre en kontinuerlig utvikling på dette feltet. Det 
samme vil være tilfellet vedrørende sikkerheten, hvor vårt nære 
samarbeide med TrioVing AS skal sikre markedet de aller beste løsnin-
gene til enhver tid. 

 

Diplomat Norge AS informerer... 
Diplomat Prosjekt AS ble etablert som et eget selskap høsten 2003 og har sine lo-
kaler på Skolmar i Sandefjord. Diplomat Prosjekt AS skal være en leverandør av dø-
rer og vinduer til Diplomat Norge AS og samtidig en selvstendig aktør i prosjektmar-
kedet. Anbud og prosjekter over en gitt størrelse håndteres direkte av Diplomat Pro-
sjekt AS.

De to firmaene har ulikt eierskap og er å anse som to helt separate selskap, men 
jobber markedsmessig under samme logo. 

Firmaet består i dag av dyktige medarbeidere som sammen jobber mot eksis-
terende kundemasse, samt prosjektkontorer, større entreprenører og arkitekter.

Målsettingen i første fase for Diplomat Prosjekt AS, er å tilby dører til enklere bolig- 
og offentlige prosjekter, samt at et utvalg av prosjektdører lagerføres slik at supple-
ring til allerede leverte prosjekter gjøres på så kort tid som mulig.

Med denne etableringen fremstår nå Diplomat navnet som en mer helhetlig 
leverandør av dører og garasjeporter til hele markedet, hvor vår ambisjon er å bli en 
ytterligere mer attraktiv samarbeidspartner i fremtiden. Tilgjengelighet og enkelhet 
vil være sentrale områder vi vil fokusere på i fremtiden. 

 

Referenten tillater seg også i referatet å rette en takk til dagligleder Tom Holmen, Diplomat 
Norge AS  for en interessant og godt forberedt mottakelse.

Ole Sverre Lund
Ref.
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