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Møtedato: 5.1.2017 
 

Presidenten innledet med å ønske alle et godt nytt år.  

Merkedager: 

Svein Erik Bergsholm 73 år 5.1.2017 

Kjell Skeie 93 år 9.1.2017 

 

Rotarystoff: 

Presidenten refererte fra Guvernørens månedsbrev om status Polio pluss hvor det i 2016 ble 

registrert 35 smittede personer mot 66 smittede personer i 2015. 

Han nevnte frist for påmelding til RYLA og søknad om ungdomsstipend som er 10.2.2017. 

23. februar er Rotarys bursdag. 

Til slutt nevnte han julekonsertene med Lise Davidsen med venner som ble en stor suksess. Han 

takket alle som hadde bidratt til dette. 

Ole Sverre Lund fortalte om nyttårshilsen fra vår utvekslingsstudent i Brasil, Ingrid Johnsen, som har 

det veldig bra. Brevet blir gjort tilgjengelig for medlemmene. 

3-min: 

Helge Klingberg åpnet med å si Fortsatt God Jul! Hantok utgangspunkt i dette med nyttårsforsetter 

som ofte handlet om kroppen, men ikke så ofte om forholdet til andre mennesker. Dette vi bli bedre 

på og tok utgangspunkt i Rotarys motto å gagne andre. Kanskje det  kunne bli et naturlig 

nyttårsforsett for rotarianere å bli flinkere til å gagne andre.  

Foredrag: 

Denne dagen var det ego-foredrag ved Joran Sørli. 

Hun fortalte om en fin oppvekst på Feen som enebarn med hjemmeværende mor og far som var sjømann. Hun 

har bodd all sin tid i Stokke bortsett fra et år på hybel i Tønsberg (Eik) og 2 år på sekretærskole i Oslo. 

Første jobben var i rederi hvor hun lærte veldig mye. Så jobbet hun fem år i Vestfold Høyre før det ble bank. På 

alle områder har det vært en rivende utvikling både teknologisk, ved sammenslåing og påfølgende 

nedbemanning og spesielt innen bankverdenen hvor oppgavene endret seg fra tjeneste til mer salg. 



Som fritidsaktiviteter nevnte hun først og fremst frivillighetsarbei i Stokke idrettslag med NM i 2010 som et 

høydepunkt, og politikk. 

Avslutningsvis leste hun om mestring skrevet av Frank Beck. 

Frammøte: 

Ca 35 stk.  

 

Møtedato: 12.1.17 
 

Peismøter 

 

Møtedato: 19.1.2017 

Presidenten ønsket velkommen og åpnet som vanlig møtet med et sitat fra idretten, denne 

gangen av Bill Shankley: ”Noen tror at fotball handler om liv eller død. Det gjør ikke det. Det 

er mye mer alvorlig.” 

Gjester:  Ingen 

Rotarystoff: 

 Presidenten oppfordre medlemmene til å komme emd forlsg til internasjonale 

porsjekter som vi kan engasjere oss. Forslag snedes Internasjonal komité. 

 Minner igjen om Ryla 2017 Gavelstad 7. – 10. mars 2017. Forslag til kandidat sendes 

Tore. Frist for innsending fra klubben er 10.2.2017. 

 Presidentsamling i Arendal. Her var fokuset Trivesel. Vår klubb ble tildelt diplom for 

den kllubben som hadde vervet flest nye medlemmer sist rotaryår i distrikt 2290. 

 Klubben hadde fått 10 000 kr i District Grant midler til Skipoolprosjektet 

 

3 – minutt: 

Svein Erik hadde et ”språkhjørne” med en litt humoristisk vri. Han var bl.a. innom 

forholdisme og ogianere. 

 

Trivselundersøkelsen 

Vidar orienterte om trivselsundersøkelsen fra mars 2016. Det var kommet 36 svar. Følgene 

lærepunkter ble nevnt: 

 For lite tid til sosialt samvær i møtene 

 Mange vil bidra i 3 min/ foredrag 

 Fornøyde med rekruteringsprosessen 

 Overveiende god tilbakemelding 

Rapporten kan leses på vår hjemmeside www.stokke.rotary.no  

http://www.stokke.rotary.no/


  

Referat fra peismøtene 

Alle komiteene rapporterte fra sine møter.  

 

Møtedato: 26.1.17 
 

Presidenten ønsket velkommen med et sitat fra den gamle spissen Odd Iversen i Rosenborg. Etter at 

en engelsk trener i en oppgitt tone  etter en dårlig treningsinnsats sa ”This is a ball” svarte Ivers : ”Itj 

gå så fort frem”. 

 

Merkedager : 

Einar Koren og Jon Sverre Feste Dahl. 

Rotarysaker: 

 Minnet om spørsmål fra John Einar om håndboken 

 President ig innkommende president vil delta på dialogmøte med nye Sandefjord kommune. 

3-min. 

Kai hadde vært medlem i Stokke Rotaryklubb i 42 år, og hadde i fjor hatt bet av de beste 

rotaryminner – Julekonserten med Lise Davidsen. Det ble en stor suksess og vil sansuynligvis gi ca 

85 000 kroner i klubbkassen. Han oreinterte om historien bak og prosessen frem til konserten. Han 

takke klubben medelmmer for flott innsats. Det ble et ja-prosjekt på alle måter. 

Foredrag 

Temaet var Vikingfylket Vestfold v/ Ragnar Orten Lie fra Kulturarv Vestfold. 

Han fortalte om Helhetlig Atraksjonsstrategi i Vestfold (HAV). 

Satsingen startet i 2007, og visjonen er Vikingfylket i Europa. De satser på nærturisme i første 

omgang, og dette krever samarbeid.  

Handlingsdelen består av 

 Vikinveien fra Mølen til Borre 

 Museum 

 Nettverk av frivillige organisasjoner 

 Forskningsaktiviteter 

Undre denne er det laget en markedsplan som består av 

 Brune skilter på veiene (vanskelig på E 18) 

 Gildehallen på Borre 



 Nettverkskurs 

Borre er plassen å satse på. 

Deretter ble det en aktiv spørrerunde på et  tema som engasjerte. 

Til slutt minnet presidenten om neste møte som er besøk på Haugar kunstmuseum. 


