
 

 

 

 

 

Oppgaver til Programkomiteen. 

1. Utarbeide program for neste kvartal.  

Merk følgende: 

-   Møtefri 5 mai, Kristi himmelfartsdag. 

-  Det er satt opp at Nøtterøy skal ha Intercitymøte våren 2016. Jeg har ikke fått dato enda, 

men har sendt epost og spurt. Gir beskjed så snart jeg får svar. 

-  Et møte med tema «komiteenes møte», der Internasjonal komite, PR og 

kommunikasjonskomiteen og Programkomiteen deler et møte.  

-      Dugnad på Sundåsen.  28 april?  

- Peismøte i siste halvdel av april/første halvdel av mai. 

- Sette av to møter til egoforedrag/andre aktuelle tema. 

- Møte med representant fra NAV eller kommunen om flyktningsituasjonen i Stokke? 

- Mitt år som President v/Kåre og Presidentskifte 30.06.16 

2. Jobbe videre med tre-minutt når vi ikke har eksterne foredragsholdere.  Hvem er på lista, og 

er det satt opp spesielle datoer? 

3. Har vi på plass en som kan informere om Polio i møtet 17 mars? Bruke interne krefter, Kai 

eller Hege? Møtet deles med innkommende President. 

4. Stokke Rotary har hatt mål om å sende ut og ta i mot en utvekslingsstudent hvert tredje år. 

Er det ønskelig, og har vi kapasitet til å sende ut hvert annet år som Distriktet ønsker? Andre 

tema som komiteen selv ser, jfr oppgavene i lederskapsplanen og treårsplanen. 

 

Referat fra møte i programkomiteen 28. januar 2016 
 

Sted:  

 

Komiteens medlemmer tilstede:  

Svenn Bigseth    

Einar Koren    

Kristin Sunde Eriksen   

Linde Bratterud    

Brit Menes Andersen 

 

Arnfinn Brean  Ikke tilstede 

 

 

1. Møteprogrammer 

 

Komiteen gikk på vanlig vis gjennom programmet og ønskene fra Presidenten. Disse er det så langt mulig tatt 

hensyn til. Nedenfor er det satt opp et høyst midlertidig utkast både hva gjelder innhold og datoer.  

 

Om Rotary 30.03 som er på programmet – tema Rotary Fellowships 

 

Vedr spørsmål om hyppighet av å ta i mot utvekslingsstudent mener programkomitèen at hver 3. år er mest 

håndterbart. 

 



 



Stokke Rotaryklubb 

Foreløpig Program for april, mai og juni 2016 

 

Møtedato Programtittel Utfyllende 

tekst 

Ansvarlig 3 

minutt 
07.04 NAV-flyktningesituasjonen i 

Stokke 

Kristin sjekker   

14.04 3-minutt, opptak? Presentasjon av 

Ryladeltaker; Fellowship (Arnfinn) 

Opptak? - Einar   

18.04 21.04 Intercitymøte Torsdag utgår   

28.04 Dugnad Sundåsen    

05.05 Møtefri Kr. Himmelfart    

12.05 Peismøte    

19.05 3-minutt Komiteenes møte    

26.05 Korrupsjon Foredrag Svenn   

02.06 Egoforedrag/Urego    

09.06 Prosjekt Sandefjord/besøk Sfj. 8.6 

(Sandefjord RK har møtedag 

onsdager) 

Einar sjekker 

med Kåre vedr 

henv til 

Sandefjord om 

besøk på 

klubbmøte 

  

16.06 Egoforedrag/Urego/utvekslingstudent    

23.06 Møtefri pga St. Hans    

30.06 Mitt år som president    

 

 

 

 

 

 


