
REFERAT FRA MØTE I INTERNASJONAL KOMITE Møtedato: 
28.01.2016 
 

Møtet var hos Svein Erik i Kanonersvingen 6. 
 
 

Til stede: Hege Marie, Arne, Svein Erik, Bjørn Erik og Mona 
Meldt forfall: Ole Sverre, Jon og Kai 
 

Sak: Hva ble besluttet: Oppfølgings-
ansvar: 

1. Jobbe videre med 

District Grant prosjekt til 

fortsatt utvikling av Lise 

Davidsen. Jobbe videre 

med konsert og vurdere 

når og hvor prisen skal 

overrekkes. 

 

 

-Komiteen ønsker å fremme forslag til styret om 
å holde noe tilbake på kontingenten til Rotary 
District for 2016 og at disse midlene disponeres 
til prosjekt Lise Davidsen. Forslag 50%. 
-Komiteen foreslår at klubbens ærespris tildeles 
Lise 
 
Forslag prosjektet: 
Klubben:           30 000 
District Grant      5 000 
Ærespris             5 000 
Red. kontingent10 000 
Sum                  50 000 
 
-Konsert 
Stokke kirke er bestilt til 22. desember og Lise 
er informert og gleder seg til dette. 
Deler av prosjektmidlene deles ut på forhånd, 
men æresprisen i forbindelse med konserten. 
Det etableres en arbeidsgruppe der Styret, 
PR/kommunikasjonskomite og Britt Menes 
foreslås med. Praktisk bistand fra Bjarne 
Sætre/Ingeline Birkeland? 
 
Fra siste peismøte til ideer: 
- «samarbeid» med Ole Jørgen Kristiansen. 
- akkompagnement 
  

 
Kåre 
 
 
Kåre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kai m/fl 

2. Jobbe videre med 

utvekslingsstudent 

2016/2017. Skaffe 

vertsfamilier m.m. 

Forberede klubben på å 

motta 

utvekslingsstudenten. 

Behov for vertsfamilie® må annonseres på 
Rotary-møter. 
Innspill fra komiteen å forespørre slekt, sønner 
og døtre, av Rotaryanere å stille som 
vertsfamilie. 
Mona undersøker med Ole Sverre hvordan 
status er for øyeblikket. 
 
 

 
Ole Sverre 
 
 
Mona 

3. Følge opp GSE 

invitasjon fra Han Rotary 

sammen med Terje Olav 

Austerheim. 

Terje Olav var ikke med oss i møte. 
Mona kontakter han i ettertid for orientering og 
statusrapport (også oppfølgingsbehov). 

Mona 
Terje Olav 



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? 

Komiteen er omforent om at vi ikke har 
kapasitet til å gjennomføre utvekslingsprogram 
hyppigere enn hvert tredje år. 
Det er ressurskrevende, binder opp en del 
penger og det er ønskelig å ha god kvalitet for 
hver utvekslingsstudent. 

 

5. Andre tema som 

komiteen selv ser, jfr 

oppgavene i 

lederskapsplanen og 

treårsplanen. 

 

Prosjekt Lise Davidsen går over 2 år. 
Komiteen anbefaler at vi avventer evt. nye 
oppdrag inntil videre og at vi gjør en god jobb 
med de oppdrag vi har nå. 
 

 

 
 
 
Ref. 04.02.2016 
Mona Bondevik 
 
 


