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Møtedato: 6.4.2017 
Presidenten åpnet møte med å ønske velkommen til 15 gjester, de fleste representanter fra det 

lokale idrettsmiljøet.   

Merkedager: Olav Aas 74 år og Jan Hilleren 51 år i dag, Ole Sverre Lund 66 år 8  

Bjørn Erik Eriksen minnet om dugnaden på Sundåsen 27. april. 

Dagens hovedprogram var ved årets ildsjel 2016 Sajandan Rutthira.  

Sajandan ble som 15-åring trener for brorens fotball lag på Furuset.  I tillegg til idrettens ildsjelpris 

fikk Sajandan også Oslo kommunes ildsjelpris. 

Sajandan er aktiv bl.a. i Furuset IF som ble startet i 1914 og som nå har 2300 medlemmer, med 

fotball, ishockey, tennis, allidrett og håndball.  Furuset IL er mer enn en idrettsforening, og Sajandan 

fortalte om Furusetalliansen og Alnaskolen som er et lederutviklingsprogram over 1 år.  Sajandan 

fortalte videre om Furusetfestivalen hvor ungdom bidrar med stor dugnadsinnsats. 

Det er viktig med et lavterskeltilbud for å få alle barn og ungdommer med, og aktivt arbeid bl.a. 

gjennom Furusetalliansen, har over 10 år ført til en generell 60% reduksjon av kriminaliteten på 

Furuset.   

Sajandan har aldri vært redd for å ta på seg nye oppgaver og oppfordret til at man skal stole på 

ungdommen og gi dem ansvar.  Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt.  

Sajandan holdt et meget engasjerende og interessant foredrag, og er virkelig en ekte ildsjel.  

 

Møtedato: 13.4.17 
Møtefri  -  Skjærtorsdag 

 

Møtedato: 20.4.17 
17 medlemmer møtte frem på dagens vårdugnad på Sundåsen.  Dugnaden ble som vanlig ledet av 

Bjørn Erik Eriksen.   

Dagens arbeid besto stort sett av å rake, rydde og koste rundt kanonstillingene, og klippe mindre 

busker i området. 

Kameratskapskomitéen sørget for servering av kringle, kaffe og mineralvann til de fremmøtte. 

Sundåsen er etter Rotarys innsats klar for besøk i en ny sommersesong. 



Møtedato: 27.4.17 
Møtet ble ledet av visepresidenten Thomas Revetal. 

Følgende reflektanter var til stede: Øystein Dammen, Karl Røssland, Siv Abrahamsen og Anne-Britt 

Greff. 

Merkedager: Gro Bjørnstad 2. mai. 

Rotarysaker: Thomas takket dugnadsgjengen som var på Sundåsen forrige møte. 

Vi vil få invitasjon fra vår vennskapsklubb i Hjo til besøk der 8. – 10. september. 

Re rotaryklubb har invitert oss med på sommeravslutning med omvisning på Brunstad.   

Dagens hovedprogram var ved aksjemegler Tone Trandokken i DnB.  Tone har vært ansatt i DnB i 30 

år, de siste 23 årene som aksjemegler. 

DnB har et stort team på aksjemegling med kontorer i flere land.  Tone viste en indeksoversikt som 

variasjoner og store fall i markedet. 

kedet har vært ganske stabilt i den senere tid, og antas å ville bevege seg videre sidelengs.  Plassering 

i aksjemarkedet er et godt alternativ så lenge innskuddsrentene er så lave som de er pr. i dag. Det 

forventes fortsatt ikke noe renteoppgang.  Utviklingen på Oslo Børs er veldig påvirket av oljeprisen, 

og DnBs anslag på sikt er 60-65 USD fatet. 

Kjøpsanbefaling pr. i dag er fisk («tid for fisketur»).  Foretrukne kjøpskandidater: Salma, Bakkafrost 

og Norway Salmon. 

Aksjemarkedet liker ikke usikkerhet og Tone pekte på følgende usikkerhetselementer: 

Trumps valgløfter, italienske banker (ikke tatt utlånstap), Brexit, valg i Norge, kinesisk økonomi og 

Nord Korea. 

Spennende aksjer på sikt: Statoil, BWLPG/Avance, AXA, DNO, helserelaterte aksjer, Telenor, NOD og 

fisk (sjømatselskaper). 

Tone ga oss et meget spennende innblikk i aksjemarkedets mange muligheter og ble takket av 

visepresidenten for meget interessant foredrag. 

På utlodning innkom denne gang kr 1.330,-. 

 

 

 

 


