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Stokke Rotaryklubb møtet torsdag 3. juni 2010. 

 
Presidenten leder møtet. 
Sitat: “Statistikk er som ei gatelykt, ikke særlig opplysende men god å støtte seg til.” 
Trolig ingen merkedager. Takket for månedsbrevet for mai. 
 
Kvelden var satt av til referatene fra komitémøtene i de nye komiteene. 
 
Internasjonal komitè: P g a 5 forfall av 9, ble møtet avlyst. Tas seinere. 
 
Medlemsutvikling: v/ Arne Karlsen. 3 av 9 møtte. En 4 - 6 års framskrivning av 
medlemsstokke gir et fra fall på ca 10 medlemmer. Skal antallet opprettholdes må noe 
gjøres. Felles møte komiteen og styret for å arrangere et stort åpent møte. Antydet at en 
forandring av vedtekten vil kunne bli nødvendig. 
 
Kameratskap: v/ Otto Holm. 6 av 10 møtte. Oppgavene ble fordelt på medlemmene. 
 
Programkomitèen: v/ Roar Antonsen. Komitèen møtte fulltallig. De hadde fått det 
meste klart for 1. kvartal 10-11 
15. og 22. juli sommerferie. 29. juli Olsok på Sundåsen. 30. september møte med 
Margaret Skjelbred med ledsagere. Det ble drøfte om dette kunne være et åpent møte. 
 
PR/Kommunikasjon og referat: v/ Thomas Kolbekk. Referat var levert og de hadde 
fordelt referatoppgavene. 
 
Thomas Kolbekk tok for seg klubbens hjemmeside.  
Siden var til for å fylle 3 oppgaver. 
 1. Informasjon for / til klubbens medlemmer. 
 2. Informasjon til andre og tilfeldige som søker info. 
 3. Informasjon til andre rotarianere. 
 
Siden var bygd opp slik: 
 Øverst på sida: Aktuell info som ble stående kort tid. 
 På midten: Nyheter av litt varighet 
 Nederst: Nyheter med lengre varighet. 



 

 

 
Venstre marg: Linker av ulike slag og arkivet til tidligere nyheter. 
Høyre marg: Månedsbrev og linker til ulike “nettfora” 
 
Det ble en runde med forslag om mer/utvidet innhold og flere linker. 
 
Presidenten takket for møtet og serverte dagens vits:  
“Pappa, er du redd for elefanter?” “Nei.” “Pappa, er du redd for bjørner?” “Nei.”  
“Pappa, er det bare mamma du er redd for?” 
 
Ref. 
K.K. 
 
 
 
 
 
 
 

Stokke Rotaryklubb møtet torsdag 10. juni 2010 

 
I presidentens fravær ble møtet ledet av innkommende president John Einar Johnsen. 
 

Merkedager: 8. Juni.  Kai Ravnsborg-Gjertsen og Arve Magnussen. 
 

Kveldens tema var “Vervet som viseguvernør - Svein Erik Bergsholm. 
 

Svein Erik startet med å rette opp tittelen fra “vise-” til assisterende guvernør AG. Han 
hadde hatt vervet som AG i 4 år. Som AG dekket han 9 klubber i Tønsberg - Horten 
distriktet. Det er 10 år siden vervet ble opprettet og jobbens oppgaver er fortsatt noe 
uavklart. Jobben skal være et bindeledd mellom distriktsguvernøren DG og klubbene. 
En stor del av oppgavene var å vær “Purre-gutt” for distriktet overfor klubber som lå etter 
med div. oppgaver eller betalinger. 
 

Det var samlinger med de 6 AG-ene, DG og representanter for distriktsstyret. Ellers 
representere distriktet i ulike sammenhenger. Svein Erik forsøkte å koordinere arbeidet i 
sine 9 klubber og samtidig søke fremme Rotary-ånden ved enkelte anledninger. Han var 
også med guvernøren på hans besøk klubbene. Da ble han ikke presentert av DG og 
var bare veggpryd som klubbens medlemmer lurte på hvorfor var tilstede. Som deltager 
på PETS kom han i kontakt med de innkommende presidentene og fikk etablert kontakt 
med disse i sine 9 klubber. 
 

Av saker han hadde forsøk å fremme var, bevisstheten om det yrkesbaserte 
medlemskap, rekruttering, omdømmebygging, tiltak mot frafall, skolering og nye 
landsmenn i Rotary.  
 

Til slutt en runde med spørsmål og svar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Stokke rotaryklubb møtet 17. juni 2010. 
 

“Tur til Trælsodden med natursti - programkomiteen. 
 

22 medlemmer og 2 gjester møtte i Melsomvik. Der fikk de ulevert svarark med plass til 
6 svar. Langs stien ut til Trælsodde var det satt opp 6 poster med spørsmålene: 
 1. Når begynte Statfjord å pumpe opp olje? a) 1977, b) 1985, c) 1979 
 2. Hvilket land tilhører Rhodos? a) Spania, b) Hellas, c) Tyrkia, 
 3. Hvor mange kanter har et pentagon? a) 5, b) 6, c) 8, 
 4. Hva er høyden på Melsomvik kornsilo (inkl. pipa)? a) 48m, b) 60m, c) 69m. 
           5. I hvilket fylke ligger Åndalsnes? a) Sogn og fj., b) Sør-Trønd, c) Møre og 
Rom, 
 6. Når ble “Euro” innført med mynter og sedler? a) 1999, b) 2002, c) 2004. 
 

Framme på odden var det medbrakt drikke og servering av vanlig kringle. Presidenten 
takket for frammøtet og praten gikk lett blant folket. 
 
Dagens sitat: “Frihet er bare et annet ord for at det ikke er noe igjen å miste.” Kris 

Kristofferson 
 

Dagens vits: “I bryllupstalen fortalte brudgommen om avtalen han og hustruen hadde 
inngått.  - Vi er blitt enige om at jeg skal bestemme i de store og min kone i de små 
sakene, opplyste han. Ei stund etter bryllupet traff han en venn som spurte hvordan det 
gikk med delingen av sakene mellom ektefellene. - Tja, svarte ektemannen litt slukøret. 
Hittil har det egentlig ikke vært noen store saker.” 
 
Ref. K.K. 
 
 
 
 
 
 

Rotarymøte 24.juni 2010. Presidentskifte. 

 

President Tian ønsket velkommen på vanlig møtested. Han avleverte sitt ordtak og 

fortalte så litt om sitt eget forhold til det å ha vært president i klubben i ett år. Et år 

hvor han hadde møtt nye og interessante mennesker, hvor han hadde lært mer om 

rotarybevegelsen og i større grad kunne begrunne sitt rotarymedlemsskap. 

Han inviterte så til et avbrekk med radel. 

Mot slutten av møtet fant presidentskiftet sted med overrekkelse av kjede og knapp. 

President John Einar takket for tilliten han var blitt vist og ga oss noen tanker om 

året som ligger foran. Han nevnte særlig peismøtene, som han gjerne så at hadde et 

utpreget kameratslig preg.  

Han opplyste at jordbærmøtet som er annonsert om en uke, først blir avviklet om to 

uker. Dette av hensyn til utviklingen i jordbæråkeren. 

Undertegnede ”kakemoms” savnet bløtkake ved årets presidentskifte.  

 

HK - ref 

 


