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Stokke Rotary, aug. 2010  

 

Rotarymøte 5.august 2010  

Presidenten ønsket velkommen og gratulerte Kjell Konglevoll og Ole Bjørnstad som har 

fødselsdag på denne tida. 

Han gjorde oppmerksom på distriktskonferansen i Tønsberg 3.-5-september og at klubben er 

invitert til komme med forslag til distriktsguvernør for 2013 – 2014. Styret må ha forslag i 

god tid før 15.september. 

Bjørn Erik Eriksen orienterte om utvekslingsstudentene. Boaz har hatt en aktiv sommer, men  

trenger en del opplegg utover høsten. 

Jan Magnus Jahnsen hadde satt ”hverdagslykke” som overskrift over sitt 3-minutt og kunne 

fortelle om at det skjer forskning på lykkebegrepet. Av resultater kan nevnes at lykke er 

uavhengig kjønn og alder. Kvinner er lykkeligere enn menn, de er mindre materialistiske, 

mener forskerne. De som er mer opptatt av det indre eller lykkeligere enn de som er opptatt av 

det ytre. Viktige momenter i forhold til egen lykke er å ikke bli sittende fast i kronisk 

bitterhet, å fri tankene fra bekymringer, å leve enkelt, å gi av seg selv og å ha mindre 

forventninger, inklusive det å sette pris på hverdagen. 

Avgått president Tian Kjær foretok et tilbakeblikk på sitt presidentår og hadde utarbeidet en 

skriftlig rapport hvor alle detaljer var tatt med. 

Egil Rønning og Ole Sverre Lund, henholdsvis ”fadderbarn” og fadder hadde en samtale om 

Egils opplevelse av å bli rotarymedlem. De snakket om førsteinntrykk, om utvidet nettverk og 

om forventninger til nye bekjentskaper, om fadderordningen som ble omtalt som meget 

positiv, om hva et nytt medlem kan tilføre klubben og hva klubben kan bety for den som er 

ny. 

Til slutt ble klubbens årsregnskap for 2009-2010 lagt fram og kommentert av kasserer Kåre 

Larsen. Revisjonsberetning fra revisor Kjell Konglevoll ble referert og regnskapet ble 

enstemmig godkjent. 

 

H.K. ref. 

 

 

 

 



 

 

Rotarymøte 12.august 2010 

 

Presidenten ønsket velkommen og gratulerte Sverre Sørhaug, Terje Olav Austerheim og Tian 

Kjær med fødselsdager, - alle på samme dag. 

Ole Sverre Lund orienterte om ”3-minuttene” framover som programkomiteen nå har ansvar 

for.  

Kjell Skeie og Ole Bjørnstad takket for blomster fra klubben. 

Leder av medlemsskapskomiteen, Arild Abrahamsen, inviterte så til en meningsutveksling om 

medlemssituasjonen i klubben og behovet for nye medlemmer. Mange hadde ordet og det 

kom fram mange synspunkter: 

- langsiktig arbeid 

- ikke pålegge nye medlemmer særlige plikter 

- viktig å ha gode programmer som en kan invitere potensielle medlemmer med på 

- trekke lærdom av hvorfor folk takker ”nei” til medlemsskap eller slutter i klubben   

- ”rodeaksjonen” i sin tid hadde en viss effekt 

- møtene bør alltid inneholde noe rotarystoff/3 min. 

- savner rekruttering fra næringslivet. Viktig å rekruttere fra de nettverk en har i yrke og 

fritid. 

 

H.K. ref. 

 

Rotarymøte 19.august 2010  

Denne dagen ble det arrangert peismøter og komiteene var samlet uten spesielle temaer.  

 

 

Rotarymøte 26.august 2010  

 

Møtet var lagt til Fossnes senter og kulturstien ”Sti for øye” var dagens program. Medlemmer 

og ledsagere  ble guidet gjennom stien i skogen.  Den  bød på ulike kunstverk av forskjellige 

kunstnere. Noen av kunstverkene krevde en viss forklaring for å forstå dem, mens andre var 

mer fattbare.  

Stien slynget seg gjennom fin natur med store trær og opplevelsen ble forsterket ved at en del 

punkter og trær var lyssatt.  

Stien, som har en nokså høy kostnad, er bekostet med tippemidler og med bidrag fra 

Sparebankstiftelsen, kommunen, fylket, Kulturrådet m.fl. og det er utført mye dugnadsarbeid 

for å få den etablert. 

Vedlikeholdet er overlatt til Arnadal Idrettslag og bygdekvinnelaget. 

 

H.K. ref. 


