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MØTE REFERAT  5. MAI  2011. 

 

 

 

Kvelden var viet den sedvanlige dugnaden på Sundåsen Fort. 

Her møtte 15 personer opp med aktuelt utstyr for å klippe ned 

årsskudd på trær og vekster.  Det ble ellers ryddet søppel i hele 

området og Info- tavla ble sjekket og funnet i orden. 

Bjørn- Erik takket generelt for innsatsen og spesielt til kameratskaps 

komiteen for innsatsen.  Han minnet samtidig om neste dugnad som 

blir den 11.09.2011. Dette er også kulturminnedagen hvor bl.a. fylket 

skal ha en markering på stedet. 

 

 

 

 

 

 



 MØTE REFERAT  12. MAI. 2011 

 

Presidenten ønsket velkommen og hyllest ble gitt til gebursdager for 

Jahn M. Anne –Kristin og  Hans Martin. 

Programmet var to-delt og viet  : Hovedkomiteen  – Komite for 

PR/kommunikasjon. 

Opplegg for Stokkedagene var nærmest klarlagt, Vi har fått plass ved 

Rådhuset like foran ”hestestatuen”. Vi vektlegger å bli litt synlig utad 

– søke rekruttering, -fremheve vår innsats på Sundåsen ved PC- bilder, 

utdeling av brosjyrer vi har om Rotary og i tillegg lage en enkel folder 

som deles ut gratis. Det regnes med at standen bør stå i tidsrommet : 

fredag fra kl.12 – 16 . og lørdag fra kl.10 – 16.  Det blir satt om en 

turnus for de personer som blir reprsentert der. 

Av aktiviteter som i tillegg ble nevnt kan bli aktuelt der er: 

Konkurranse, lotteri,Quizz,enkel servering, Utvekslingsstudenten 

Guro stiller og mulig opgså besøk av Guvernøren (?).  

 

Thomas og Hans M. fikk resten av kvelden til å lede oss igjennom 

Rotarys nettsteder. Hvilke info finner vi der?  

En kan inndele dette i 4 nivåer : 1. Stokke R.T. 2. Distrikt 2290. 3. 

Rotary Norge 4. Rorary Internasjonalt. Så kan det defineres som ”det 

lukkede rom” det som gjelder for eksempel. – Møteplaner, GSE, 

Sundåsen etc. 

Huskk Rotary-hjulet; ”hjemknappen”. 

Det ble også vist alt som ligger under Rotary .No. 

For vår klubbs ;Stokke.no ble det understreket viktighten av å å 

oppdatere vår engen info her! 

 

 

  

  

MØTE REFERAT FRA 19.05 2011. 

 

  

Kvelden var viet Peismøter i de ulike komiteer for kommende 

Rotaryår. 

 

 



 

 

 
MØTEREFERAT FRA 26. 05, 2011  

 

 

 

Presidenten ledet møtet. 

 

Merkedager for Kai og Arve den 8.juni ble sedvanlig markert. 

Presidenten minnet om DS i Langesund og innmeldingstidspunkt for dette på 

nett. 

Svein  S. opplyste at det offisielt ennå ikke var kommet en endelig dato for 3- 

kant treffet. Han antydet det kunne bli i tiden 19-23 august. 

I forfall for kveldens 3- minutt, tok Egil dette i stedet på kort varsel. 

Han hadde et fint budskap om at det i år er FN s internasjonale skogår. 

”Skogens betydning sett i ett videre perspektiv” ; hvor han bl .a, nevnte at 46 

land er med i dette samarbeid for å beskytte skogområder i Europa. 

Presidenten opplyste så at det var en glede å kunne utdele en PH i kveld! 

Deretter ble ordet gitt til Olav som begrunnet valg av denne personen på en god 

måte. 

Foruten medlemmets aktivitet i selve klubben ble det også nevnt en rekke andre 

samfunnsganglige forhold som denne personen hadde bidratt med, 

I klubbsammenheng ble spesielt nevnt arbeidet med jubileumsboka vår og sitt 

glitrende pianospill! Idrettsaktivitets leder, grunnlag for Storås utviklingen  , 

skrevet stor bok om Stokke I.L.- 75 års virke. Kulturstier i Storås og Bokemoa , 

Vestfold repr. På Stortinget m.m.  

Arne T. fortjener virkelig dette hedersbevis !! 

Arne T. takket behørig for denne utmerkelse som han uten tvil satte stor pris på.  

 

Kveldens hovedprogram var viet til Roe Nerem,- Egoforedrag. 

Roe ble født på Frei i 1978. Hans far var Rotarianer. Etter språkskole i England, 

ble det mer utenlandsopphold som utvekslingsstudent. Han viste frem sin Blaser 

som var full av pins og merker. 

 High School ble fullført i Houghton Lake, Michigan . Han fikk sett mye av 

USA i den tiden, arrangerte bussturer og idrett som han deltok i. Han gjorde det 

så bra der borte at det vanket omtale i lokalavisen om denne gode Nordmannen! 

Etter 1.gangstjenestye ved Luftforsvarets flygeskole ble det teknisk 

befalskole.flygeskole på Værnes . Deretter til Luftforsvarets 

flygelederutdanning. Så ett år i Canada , hvor han også traff sin kone Cathrine. 

Så til Norge og Tromsø hvor den praktiske delen av flygelederutdanningen ble 

fullført. 

Var i Kr.Sund i tiden 2001 – 2008 .Møre Flyklubb. 



Nå flygesjef i Sandefjord Motorflygeklubb. Flysertifikatet ble tatt i Canada.. 

Tok for seg en flygeleders oppgaver; Hovedoppgaven er selvsagt å hindre 

sammenstøt mellom luftfartøy i luft , kjøretøy – luftfartøy på bakken, 

Han forklaret selve flyluftrommet i Norge. Det var 2 hovedtyper;  En kontrollert 

L. R og en ukontrollert L. R. for småfly piloter. Forklarte så de ulike tekniske 

begrep i hans jobbhverdag, kortfattet: han ser farta ..og retningen på alle fly. 

Presidenten takket for ett meget interessant foredrag og flere spørsmål ble 

besvart frem til timen var over. Ett nytt medlem med helt nytt fagområdet er 

opptatt i klubben og vi ble godt kjent med han med dette.  

 

 

 
Mvh Steinar  

  
 

 

 

 

 


