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Møtereferat 01.01.11. 

 

Dugnad på Sundåsen. Godt oppmøte i fint høstvær. Bjørn Erik takket alle for innsatsen. Vi sender 

også en takk til kameratskapskomiteen for god oppvartning til de fremmøtte.  

 

 

Møtereferat 08.09.11. 

 

Presidenten ønsket velkommen til møtet, og spesielt velkommen til foredragsholder politiinspektør 

Kjell Johan Abrahamsen og gjestene Solveig Johnson, Arnt Einar Revetal og Bjørn Herland. Gro ba 

om ordet for å takke for blomster ifm en operasjon. Det samme gjorde Ola for å takke for blomster 

ifm hans 70-årsdag.  

 

Presidenten takket så for innsatsen under dugnaden på Sundåsen, som denne gangen også ble en 

«oppussing» til Kulturminnedagen den påfølgende søndag. Presidenten foreslo deretter at vi for 

fremtiden legger referater fra peismøtene ut på våre hjemmesider, og at de ikke lenger sendes ut på 

mail. Videre kommenterte Presidenten distriktskonferansen i Langesund første helgen i september. 

Temaet var etikk. Det var en flott konferanse både Rotaryfaglig og kulturelt. Det ble etterlyst flere 

interesserte til et seminar om medlemsutvikling og TRF i Porsgrunn 15. sept, Svein Erik, Tian, Ann 

Kristin og Presidenten deltar.  

 

Ole Sverre hadde 3-minutt om det å ta det litt med ro i hverdagen, og finne sitt eget rom for en 

pause fra det travle.  

 

Så var det tur for dagens foredrag om «Grenseløst politiarbeid» v/politiinspektør Kjell Johan 

Abrahamsen. Kjell Johan er fra Stokke og kjente igjen mange fjes i salen. Han presenterte et meget 

bra foredrag om politiets arbeid med å fange omreisende kriminelle særlig fra østeuropeiske land. 

Grenseløs gruppen har innført en helt ny arbeidsmetode i Politiet som har gitt svært gode resultater. 

Et interessant innhold presentert av en engasjert foredragsholder.  

 

Ref: TRK 

 

 



Bedriftsbesøk 15.09.11 

Torsdag 15. september besøkte 15 av klubbens medlemmer Jotuns nye malingsfabrikk på Vindal i 

Sandefjord. Vi ble møtt av Jon Hjartland (prosjektleder for fabrikken) og John Fuglerud (Controller 

- økonomisk oppfølging av prosjektet) som viste oss rundt på byggeplassen. John Einar overrakte 

blomster fra Stokke Rotary. Før vi startet rundturen ble vi utstyrt med vernehjelm og refleksvest for 

å oppfylle sikkerhetskravene på anlegget.  

 

Det ble en veldig interessant rundtur hvor vi lærte mye om byggeprosessen og planene for 

fabrikken. Medlemmene hadde også en rekke spørsmål som ble besvart underveis. Mot slutten av 

rundturen ble vi ønsket velkommen tilbake for å se på fabrikken når den står ferdig i 2012.  

 

Ref: TRK 

 

 

Møtereferat 22.09.11 

 

Presidenten ønsket velkommen, spesielt til dagens foredragholder Vidar Andersen. 

 

En håndfull av klubbens medlemmer har vært på samling om medlemsutvikling og TRF. Samlingen 

var meget bra, og Presidenten oppfordret flere til å delta ved neste mulighet. Presidenten minnet 

videre om Intercitymøte på Nøtterøy 17. oktober.  

 

Sven-Erik Bergsholm holdt 3-minutt hvor han innledet med å hilse klubbens medlemmer fra Jan 

Jølstad. Han presenterte noen tanker rundt utdanningsdirektivet og barneombudets kommentarer til 

dette i forbindelse med elevers bruk av kalkulator på eksamen i 10. klasse. Han avsluttet med å tilby 

nye 3-minutt med bakgrunn i skoleverket... 

 

Presidenten ønsket nå velkommen til kommunalsjef i Stokke Kommune, Vidar Andersen. Andersen 

har vært ansatt i kommunen siden 1995, og har nå ansvaret for helse, velferd og omsorg. Han holdt 

innlegg om den nye samhandlingsreformen som trer i kraft ved nyttår 2012. Reformen tar sikte på 

mer koordinering mellom de ulike tjenestene, med et spesielt fokus på å begrense og forebygge. En 

større andel av behandlingen skal nå foregår i kommunene, blant annet i det som kalles lokale 

helsesentre, og bruken av sykehus skal reduseres. Mye tyder på at Stokke vil samarbeide med 

Tønsberg eller Sandefjord om et slikt senter. Andersen mener Stokke Kommune nå ser 

konsekvensen av reformen da sykehusene allerede er i gang med en “aggressiv 

utskrivningspolitikk”. Med tanke på at gruppen 80+ øker kraftig i årene frem mot 2030, står 

kommunen overfor store utfordringer. I henhold til de planene som nå foreligger fra Staten, virker 

det som om Stokke vil ha en “underfinansiering” i forbindelse med den nye reformen på en drøy 

million kr.  

 

Presidenten takket Vidar Andersen for et godt og lærerikt foredrag.  

 

Ref: TRK 

 

 



Møtereferat 29.09.11 

 

Presidenten ønsket velkommen, et spesielt velkommen til dagens foredragsholder Lars Harald 

Alstadsæter.  

 

Arnfinn ble gratulert med fødselsdagen 30.  

 

Deretter fulgte aktuelt Rotarystoff :                                                                                                               

Først ved Geir som informerte om en programendring i det oppsett som ble utlevert - det blir 

peismøter 3.11 og referater fra disse 10.11. Programmet om Stokke Idrettslag utsettes. Dernest en 

oppfordring til å skrive seg på liste for 3-minutt.                                                                                       

Deretter ved Ola som informerte kort om guvernørbesøket 17.11 og oppfordret til påmelding på 

liste som sendes rundt.  

 

3- minutt var ved Rolf som reflekterte over savnet av torsdagsmøtene den tid han var forhindret fra 

å komme på møtene. Med 27 års medlemskap var dette et stort savn. Han var takknemlig for mange 

positive meldinger og innspill fra medlemmer som han traff om å komme i gang med møterutinene 

igjen. Rolf berørte også det faktum at medlemstallet i klubben er i nedgang, og pekte på gode 

møteprogram som et viktig og motiverende moment for medlemsvekst.  

 

Hovedprogrammet var altså slektsgransking ved Lars Harald Alstadsæter. Han startet med å si at 

slektsgransking ikke bare er for godt voksne mennesker. Etter at det nå finnes gode dataverktøy for 

disse aktiviteter er flere unge opptatt med slektsgransking . Dernest presenterte han sin egen 

slektstavle og viste bilder fra slektssamlinger for denne slekten.                                                                 

Så gikk han over til å presentere gode råd for slikt arbeid: hvor opplysninger finnes og hvordan de  

bør tas vare på, kildebruk, systematikk i arbeidet, ærlighet i arbeidet , kunnskapsdeling med andre 

og sørg for å ha det gøy. Viktige kilder er kirkebøker, folketellinger, bygdebøker og kontakt i ulike 

slektsforum på internett. Til slutt presentere han ulike dataprogram for slektsgranskere og noe 

litteratur overr temaet.  

 

President Olav takket Alstadsæter for et meget interessant foredrag , overrakte gave og minnet om 

neste møte 6.10 ved medlemskomiteen. 

 

Ref. BEE 


