
 

 

 

 

Stokke Rotaryklubb 

 
Månedsbrev mai 2016 

 

Torsdag 5. februar 
Møtefri – Kristi himmelfart 

 

Torsdag 12. februar 
Peismøter 

 

Torsdag 19. februar 
Presidenten ønsket velkommen til møtet som var det første på fast møtested siden 14. april. 

Han leste diktet Løvetann  av Harald Sverdrup. 

 

Gjester: Gunnar P. Alausen, Ferder RK, Signar Idland, Nøtterøy RK, reflektant Joran Sørli og 

foredragsholder Anne Britt Graf, Stokke kommune. 

 

Rotarystoff:  

- Brev fra distr. 2290 – samarbeid med Litauen. Nordli- komiteen ønsker midler til 

samlingen. 



- Stokke Rotary har påtatt seg vaktholdet ( 5 – 8 vakter) under Bokemoa ølfestival 

Lørdag 24/9 fra kl.1800 – 2400.  Rotary får betalt kr. 5000,- for jobben og interesserte 

bes kontakte Hans Martin eller Lars. 

 

- Ny brosjyre om Rotary klar til medlemmer og intresserte. 

 

- Opptak av nytt medlem, Egil Karlsen. Fadder Sven Erik sa innledningsvis noen ord om 

Egil før Vidar leste 4 - spørsmålsprøven. 

Egil Karlsen takket for tilliten og gleder seg til å lære mere om Rotary. 

 

- Referat fra Peismøtene 12. mai 

Komitelederne orienterte kort om peismøtene. 

PR og kommunikasjon v/Olav Aas - viktige for komiteen: 

 Komiteen har 8 medlemmer hvorav 7 møtte på peismøtet 

 Omdømmebygging lokalt- tilgang til aviser (TB/SB) 

 Hjemmeside og Facebook. Vi er langt fremme, men det er fortsatt rom for 

forbedringer. Kristin koordinerer. 

 Klubbhåndbok. Skal revideres i løpet av vinteren. Koordineres av Kristin. 

 Stokkedagene – skal vi ta en pause i vår deltagelse. Det var tilslutning til å 

sløyfe deltagelsen i år og vurdere på ny for neste år. 

 Intercitymøte 20. oktober. Vi får en god foredragsholder som vi vil promotere 

i lokalavisene. 

 Ryla – vi vil bedre markedsføringen før og etter  

 Safarimessen – vi deltar i år 

 

Medlemskomiteen v/Vidar Aarvoll – viktige saker: 

 Komiteen har 10 medlemmer 

 Ta vare på eksisterende medlemmer 

 Skaffe nye – viktig for å opprettholde det høye nivået vi har og ønsker å 

videreføre 

 Målsetting med 5 nye medlemmer neste år. Under siste vervekampanje ble 

det foreslått 37 nye kandidater hvorav 6 – 8 takket ja. 13 av klubbens 37 

medlemmer foreslo nye kandidater, ingen kvinnelige medlemmer hadde 

forslag til nye kandidater. 

Internasjonal komité v/ Hege Wahl – viktige saker 

 Komiteen har 12 medlemmer med 3 undergrupper: 

Ungdomsutveksling 

Internasjonale samarbeidsprosjekter 

Lokale serviceprosjekter 

 Basert på erfaring er det viktig at lokale serviceprosjekter får bedre  

budsjettgrunnlag. 



 Samarbeid med lokale klubber prioriteres fremfor klubber langt borte. 

 

 

Programkomiteen v/Linde Bratterud -  viktige saker 

 Komiteen har 7 medlemmer 

 Opprettholde den høye kvaliteten på foredrag og program som vi har i dag 

 Utvikle eksisterende 3-minutt og ur-egoforedrag 

 Foredragsholder på Intercitymøtet blir Erling Lae 

 

Kameratskapskomiteen v/Roar Antonsen – viktige saker 

 Antall komitemedlemmer: 8 

 Utarbeide vaktlister for neste rotaryår 

 Jordbærmøtet 7. juli 

 Guvernørbesøket 11. august – Nestor er kontaktet for booking 

 Intercitymøte 20. oktober er under planlegging 

 Torskemiddagen foreslås avviklet og erstattet av annet kulturarrangement – 

eventuell endring besluttes av styret. 

 

Foredrag: Eldreomsorg ved Anne Britt Graff fra Stokke kommune som var Stokke Rotarys    

Stokke Rotarys representant på GSE Light i Han herred 10- - 15. april. Hun ga et 

kort resymé fra et interessant og givende opphold.  

 

Vinlotteriet ga kr. 1620,- i klingende mynt og kassereren smilte. 

 

Presidenten takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem. 

 

Torsdag 26. februar 
Presidenten ønsket velkommen med to dikt av Piet Hein. 

 

Tilstede: 35 personer. 

Gjest og foredrgsholder: Harald Lausun 

 

Rotary saker: 

Einar Koren – Programkomiteen 

Møte på Nationalparksenteret på Verdens ende den 25.08 med ektefeller – melde seg på via 

skjema. Ikke noe frist foreløpig og skjema vil gå rundt noen ganger. 

 

Vakter til Bokmoa ølfestival – 24. september. Rotary får betalt kr. 5000,- og har meddelt 

festivalkomiteen at vi kan stille med vakter. Vi har behov for flere frivillige vakter på dette 

arrangement.  Meld fra til presidenten eller Hans Martin. 



 

Foredrag: Etikk og etterlevelse i Veidekke ved Harald Lausun 

                   Etikk og moral i praksis  

 

Interessant foredrag om hvordan Veidekke jobber med moral og etikk i hele linja.  

 

Vinlotteri:  kr.1670,- , kassereren smilte enda bredere enn for 14 dager siden. 

 

Tema neste møte: Småkraft - foreningen.  

Neste uke der etter er mandag 6.6 kl. 19.00 Kong Carl i Sandefjord. Da er det ikke møte 

torsdag 9.6 

 

Referent 

John Sverre F. Dahl 

 
 

 

 

 

 

 

 


