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Referat fra møte torsdag 5. juli 
Gro Bjørnstad ønsket alle velkommen til dagens møte. Hun var møteleder grunnet presidentens 

fravær.  

Deretter gratulerte  hun medlemmer med fødselsdag i ukene fram mot neste møte: Bjørn Erik 

Eriksen og Otto Holm . 

Terje Olav orienterte så om yrkesutveksling med vennskapsklubbene våre. Opplegget er nå mer 

håndfast og starter i Hjo høsten 2012. Alle ble oppfordret til å tenke på aktuell kandidat. 

Dagens hovedprogram var jordbær, dvs. vi spiser jordbær med fløtemelk i rikelig mon. Bærene som 

var levert fra en Stokkeprodusent, smakte utmerket.  Ved siden av jordbærspising hadde 

kameratskapskomiteen lagt opp til en quiz. Denne ble ledet og oppsummert av Kåre. Vinnerne ble 

ikke tilgodesett med en større premie, kun med heder og ære. 

Britt bad om ordet og takket medlemmene for hyggelig velkomst når hun nå vendte tilbake til 

klubben. 

Gro avsluttet møtet med å minne om årets distriktskonferanse,  og neste møte som blir 26. juli. 

Deretter ønsket hun alle vel hjem og en fortsatt god sommer. 

 

Torsdag 12. juli og torsdag 19. juli: Møtefri   
 



Referat fra møte torsdag 26. juli 
President Vidar ledet sitt første møte for Rotaryåret. Han ønsket alle velkommen og fortsatt god 

sommer. 

Presidenten nevnte enkelte begivenheter knyttet til 26. juli, bl.a.:  1849 – Slottet i Oslo innviet,      

1956 – Nasser nasjonaliserer Suezkanalen. 

En merkedag fram til neste møte: Kjell Konglevoll fyller år 1. august. 

Av Rotarystoff  ble det videreformidlet en hilsen fra distriktet for innbetaling av klubbens andel til 

Poliopluss. 

Dagens hovedsak var komitemøte v/programkomiteen. Grunnet reiser og ferieopphold for mange av 

komiteens medlemmer ble det en quiz denne dagen også. Denne quizen var laget av Hans Martin og  

ble ledet av Vidar. Etter oppsummeringen ble vinnerlaget  utropt og  tildelt en fortjent applaus. 

Fram mot møtes slutt ble det 5 minutters sommerprat ved bordene. Deretter rundet presidenten av 

møtet med å minne om neste møte 2.august,  v/Heidi Rønning, vår RYLA-representant siste år. 


