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Møte 3. mai 2012 
Presidenten ønsket velkommen til dagens møte, og fortalte at det i dag skal utdeles to Paul Harris 

Fellow. PHF er en hedersbevisning for å hedre en rotarianer (eller ikke-rotarianer) for sitt virke i 

Rotary,  og/eller for sitt samfunnsganglige arbeid. 

Svein Erik fikk ordet for å presentere Otto Møller. Han ble medlem i Stokke RK  i 1985, og var 

president 1997-98. Otto har gjort en betydelig innsats både i klubben og internasjonalt. 

Kjell Konglevoll presenterte Anders Johansen. Han ble medlem i Stokke RK i 1974, og var president 

1991-92. Anders har gjort en betydelig innsats særlig i lokalpolitikken. Han er det medlemmet i dag 

som sannsynligvis har størst møtefrekvens. 

Presidenten delte ut jakkeknappen til begge –  til stor applaus fra en stående forsamling. 

PR- og info.komitèen hadde ansvaret for dagens møte, og Thomas redegjorde kort for det komitèen 

har arbeidet med i løpet av året,  bl.a.  æresprisen (deles ut på ”Engveien” 8. mai),  Rotary-stand 

under Stokke-dagene, hjemmesiden vår, m.m. Deretter gav han ordet til Helen Wedberg, som 

snakket om  omdømmebygging: 

Det gjennomføres årlig en større undersøkelse for å finne fram til de virksomheter som har best 

omdømme i Norge det aktuelle året.  I 2011 gikk førsteprisen til Stormberg, andreprisen til Toyota og 

tredjeprisen til Vinmonopolet. Det ble også gjennomført en undersøkelse i 2011 i Møre og Romsdal 

og Trøndelags-fylkene vedr. kunnskap om og oppfatning av Rotary . Undersøkelsen viste bl.a. at det 

er svært lite kunnskap om hva Rotary arbeider med – særlig blant ungdom. Mange oppfatter Rotary 

som ”et slags frimureri”, og mange mener at medlemskap i Rotary gir ”status”.  



Helen Wedberg hadde en del idèer om hva Rotary burde arbeide med, bl.a. å få fram hva Rotary 

driver med, hva som skiller Rotary fra andre organisasjoner, og hva Rotary kan tilby sine medlemmer. 

Videre påpekte hun at det må være spesielt viktig at klubbens medlemmer forteller venner, 

arbeidskamerater og andre kjente om Rotary.  

Presidenten overrakte en bok om Hans Gerhard Sørensen som takk for besøket. 

Utlodningen innbrakte kr. 1.050.-! 
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Møte 10. mai 2012:   Peismøter 

 

Møte 23. mai 2012  
Presidenten ønsket velkommen, spesielt velkommen til kveldens foredragsholder, avdelingsleder i 

VESAR, Kaia E.R. Lind.  Videre takket han John Einar for at han før hvert møte sender en SMS med 

påminning om møtet!  Deretter overrakte Roar flagg fra Katowice RK i Polen, der han nylig hadde 

vært, og orienterte om klubben som skal bli  samarbeidspartner for vårt utenlandsprosjekt. 

Foredraget om VESAR (Vestfold avfall og ressurs AS) ble iflg. foredragsholderen mer en samtale enn 

et foredrag pga. alle spørsmålene hun fikk fra salen, noe hun var fornøyd med! 

VESAR er et aksjeselskap som eies av 12 kommuner i Vestfold.  Administrasjonen har 13 ansatte. Alle 

tjenestetilbud - henting og behandling av avfall - legges ut på anbud.  Administrasjonen arbeider med 

bl.a. anbud, økonomi og statistikk, informasjon, publikumskontakt og utviklingsprosjekter. 

Matavfallet sendes til Sverige for produksjon av biogass. (Derfor skal det IKKE være hageavfall i 

matavfallet!)  Glass og metall går til Fredrikstad.  Papir sendes til både Sverige og Norge for 

gjennvinning.  

Det rent økonomisk mest lønnsomme avfallet for gjenbruk, er plast. (Vær derfor NØYE med å sortere 

ALL  plast som kan gjennvinnes!) 

Gjenbruksbutikken på Taranrød er privat. VESAR har et prosjekt på gang for å stimulere til økt 

innlevering av ting som folk ønsker å kvitte seg med, men som fortsatt kan brukes! For øvrig:  VESAR 

ligger allerede høyest i landet på innsamling av plast pr. innbygger (16.5 kg), men kan bli enda bedre! 
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Møte 31. mai 2012 

Presidenten ønsket velkommen, og minnet om at det er  ”røykefri-dagen” i dag.  Fjerritslev RK feirer 

50 år til helgen, og fra vår klubb reiser tre personer til feiringen. Bjørn Erik orienterte om Stokke-

dagene og vår deltagelse, og påpekte viktigheten av at flest mulig av oss stiller opp. 

Terje Olav var kveldens foredragsholder over temaet Sikkerhet for utsatte grupper, som handlet om 

sikkerhet mot brann i bolig.  Han har vært medlem i et statlig oppnevnt utvalg for en NOU (Norges 

offentlige utredninger) som under navnet ”Trygg hjemme”  ble sendt på høring i januar i år, med 

høringsfrist 1.juni.  

De mest utsatte grupper for brann i bolig er:   Personer over 70 år (som har nesten 5 ganger større 

risiko for brann i bolig enn andre grupper).  Andre grupper er arbeidsinnvandrere, andre typer 

innvandrere, personer som ikke helt er i stand til å ivareta seg selv, og personer som ikke behersker 

norsk språk. Andelen som dør i brann i Norge er ca. 60 personer årlig. Dette tallet har vært stabilt de 

siste tjue årene, men i 2011 var tallet 46, og pr. dato er tallet 20, som er lavere enn på samme 

tidspunkt  sist år. Altså en meget gledelig utvikling!   

Det beste middel for å unngå at brann i bolig oppstår, er forebyggende arbeid. Det beste 

middel for å hindre at oppstått brann i bolig utvikler seg til en katastrofe, er sprinkelanlegg. 
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