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Møte 2. februar 2012 
 

Presidenten ønsket velkommen, spesielt velkommen til kveldens foredragsholder, 

stortingsrepresentant Svein A Flåtten, og dessuten til Britt Menes Arnesen  med håp om at 

hun blir oftere å se i klubben. 

Merkedager:  Arne Karlsen  03.02. 

Svein A Flåtten fikk så ordet for å fortelle om ”Livet på Løvebakken”! 

Flåtten vokste opp i Andebu. Han begynte i politikken i Sandefjord, og kom på Stortinget for 

Høyre i 2001. Flåtten driver eget firma, og skatter til Stokke. 

Flåtten ga deretter et par eksempler på den enorme utviklingen og endringen av vårt 

samfunn de siste 50 årene – før han gikk over til  å fortelle om Stortinget. 

”Livet på Stortinget er en ensom ting! Ingen registrer om du jobber døgnet rundt, eller om 
du ikke jobber. Og man må selv ta alle initiativ.”  Som ny representant må du begynne helt 
på bunn, og det er mange svært bratte læringskurver!  Det er viktig å ”finne politikken” i 
enhver sak!  Og det er viktig å ha jevnlig kontakt med det fylke du representerer!                     
Å være representant for et parti som er i regjering, er i mange sammenhenger det minst 
interessante. Da går arbeidet i stor grad ut på å forsvare regjeringen – også ved avgjørelser 
som er upopulære i eget fylke, noe som ofte kan være ubehagelig!  Det gjelder særlig 
lokaliseringsspørsmål, som ofte er ubehagelig også for en regjering.  Å være i opposisjon 
derimot, er mer som en ”spekkhoggerjobb” -  ved å ”plage regjeringen” hele tiden ,  ikke 



minst  statsrådene  i spørretimen!  Til gjengjeld er det er lite av det som er det viktigste i 
politikken, nemlig å få gjennomført ting, når man er i opposisjon!    Ellers nevnte han bl.a.  
kritikken mot stortingspolitikere som ikke har vært ute i det praktiske yrkeslivet, og påpekte 
at det  å arbeide i Stortinget er meget god yrkespraksis, og gir stor innsikt i  forhold som er 
viktige for samfunnet!  

Flåtten fortalte også om mer praktiske forhold, bl.a. om Stortingets kantine! 

På spørsmål fra et av våre medlemmer om hvordan det er å møte folk som har klare 
løsninger på de fleste saker, svarte Flåtten: Alle saker som behandles i Stortinget er 
kompliserte saker der det oftest ikke finnes enkle svar. Jeg må være ærlig å si at jeg etter 
elleve år på Stortinget har blitt litt lei av å høre om enkle løsninger på kompliserte spørsmål.  

Flåtten avsluttet med å si at arbeidet på Stortinget har vært meget interessant, og at han 
ikke ville ha vært det foruten! 

Presidenten overrakte Flåtten bygdeboka for Stokke som takk for besøket! 

Ref: AB    

 

Referat møte 9. februar 
 

President Olav ønsket velkommen til alle fremmøtte og gratulerte med blomster til Vidar og Arne 

som hadde fylt runde år. 

Kveldens program var ved Hans Martin Bærefjell, som i egenskap av leder for Stokke Idrettslag, 

fortalte om klubbens opprinnelse og utvikling fra 1931 og frem til i dag. 

Idrettslaget var ikke det første i Stokke, men de andre som hadde prøvd å få dette til hadde falt fra 

etter hvert, mens det nåværende laget hadde vist seg å være livskraftig. 

Stokke Idrettslag hadde lagt vekt på å bringe frem idrettens grunnverdier, og legge opp til etiske 

veiledere. Det var utarbeidet håndbøker med regelverk som bygde på NIF,s regler, men som også var 

tilpasset Stokke Idrettslag. 

Medlemsregisteret var etter det en forstod digitalisert og lagt innenfor Datatilsynets forskrifter. Alle 

som hadde ansvar for medlemmer under 18 år, måtte fremvise politiattest. 

Klubbens aktiviteter var fordelt på fem grupper, som bestod av: Håndballgruppen, turngruppen, 

fotballgruppen, ski gruppen og orienteringsgruppen. Av disse var det turngruppen som var den 

største. Til sammen har Stokke Idrettslag 1280 medlemmer, hvorav 659 damer, det vil si at laget stort 

sett er likt fordelt mellom damer og herrer.  

Det var imponerende å høre når Hans Martin fortalte om anleggene til Stokke Idrettslag, som er 

mange og etter forholdene store. For referenten var det litt vemodig å høre at Melsom-bakken i nær 

fremtid vil få sin avgjørende dom, hvorvidt den fortsatt skal være kommunens  eneste hoppbakke. 



Når krigen var over, var nemlig Melsombakken (Setinseren), tidlig klar for oss unggutter, men da var 

det mange bakker å velge mellom.  

Hvordan man klarer å få økonomien til å gå i hop, er for tilhørerne et eventyr av dimensjoner, særlig 

etter de store endringene i spillemidler. 

Med stor innsats fra frivillige, og aktivt arbeide for å få noe der det er mulig, var økonomien til å leve 

med.  

Ønskene var å få en hall for basketball, klubbhus, dusjanlegg, garderobeanlegg og styrerom. 

Utfordringene var svært mange og dette til tross var kontingenten for årlig medlemskap ikke over kr. 

150,- 

Hans Martin har vært leder siden 07 og stod for Norgesmesterskapet i Storås, som vel kjent ble 

gjennomført til alles tilfredshet, godt gjort. 

Ref: AK 

 

16. februar - Peismøter 

Referat 23. februar - Torskeaften 
Årets torskeaften ble arrangert på «Pensjonistskolen» i Melsomvik.  

Presidenten ønsket velkommen til 27 fremmøtte, og understreket at man neste år skal unngå 

torskeaften i vinterferien. Han gratulerte også Sven med bursdagen. Deretter overlot han ordet til 

rektor for skolen, Jon Edgar Karlsen.  

Jon Edgar er relativt nyansatt i stillingen ved skolen. Har foteller at skolen er en folkehøyskole for 

voksne. De arrangerer for det meste kortere kurs over 3-5 dager. Primærmålet er å forberede folk til 

«seniorfasen» i livet. En fase som stadig blir lengre ettersom folk blir sprekere og lever lenger. Han 

veklta hvor viktig det er å alltid føle at vi kan utvikle oss.  

Ola overtok «kommandoen» over møtet, og kunne opplyse om kveldens meny og underholdning, 

som bestod av 3 sanger og Kjell på gitar.  

Torsken smakte fortreffelig, og den fikk følge av en «himmelsk lapskaus» (frukt). Etter middagen 

trakk gjetsene inn i salongen for kaffe avec.  

Takk til kameratskapskomiteen for et vel gjennomført arrangement.  

Ref: TRK 

 

 



 

 


