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Møtedato: 3.11.16 
 

Bedriftsbesøk Gjennestad gartnerskole. 

Foredrag og omvisning ved deres flisfyringsanlegg 

v/ teknsis sjef Geir Fossnes 

Møtedato:10.11.16 
 

Peismøter i komiteene 

Møtedato: 17.11.16 
 

Ingen gjester og ingen merkedager. 

3-minutt  

Vidar Årvold med tema Utenlandske studenter – rammevilkår for norske studenter i utlandet og visa 

versa og historien rundt dette.  

De enkelte komiteene refererte fra sine peismøter: 

 Programkomiteen, medlemskomiteen hvor leder Årvold medelte at det er veldig mange på lista 
så det må kanskje gjøres en utvelgelse før man sender invitasjoner. Alle eksisterende 
medlemmer vil også få mail med mulighet til uttalelse om kandidater.  

 Internasjonal komite brifet litt om utvekslingsstudent som etter en skikkelig vurdering avsluttet 
oppholdet og returnerte hjem. De er også litt skuffet over mangelen på frivillighet i forhold til å 
stille opp og delta i integreringsprosessen, De er også litt usikre i forhold til Ryla etter at nye 10% 
fraværsregel er innført på videregående.  

 PR & kommunikasjon. Intercity møte ble omtalt i alle aviser, veldig god respons og flott 
arrangement.  

 Kammeratsskapskomiteen. Julemøte 15/12, Torskeaften uke 10,  
 

Egoforedrag av Egil Karlsen.  

Født i Stokke, oppvokst i Nordbyen, gift 2 barn. Aktiv barndom med sport, korps og speiderliv i 

Stokke. Utdannet maskin og sveiseingeniør/kontrollør. Etter utdannelse avtjenes militærtjeneste i 

Bardufoss. Etter militærtjenesten ble det jobb i Sveisemekanikk AS med mange forskjellige 

interessante oppdrag både offshore- og onshorerelatert. I dag fortsatt ansatt i samme firma med 

lokaler i Lillevarskogen på Stokke.  

Er fortsatt meget aktivt natur- og friluftsmenneske med årlige fjell og skiturer. 

 



Møtedato: 24.11.16 
 

Innkommende president Thomas ledet møtet i president Hans Martin sitt sykefravær.  

Han innledet med å orientere om status for konserten med Lise Davidsen som så å si er utsolgt. Det 

er da avtalt om å arrangere en ekstrakonsert samme dag kl. 17.00. Billettene til denne vil bli solgt på 

Stokke Senter førstkommende mandag, og også påfølgende lørdag. Det er også åpent for klubbens 

medlemmer å selge billetter til denne konserten. 

Øystein Gjennestad orienterte om prosjekt for utlån av ski. Vi har fått fantastiske tilbud på å kjøpe 20 

par ski, sko, bindinger og staver fra Madshus, Rottefella og Swix til en svært gunstig pris, og vi har 

også blitt sponset av et par Stokkevirksomheter, bla. Circle K. Skiutstyret skal lånes ut til skoler og 

barnehager gjennom Stokke Sport. Det er søkt støtte fra TRF for å utvide tilbudet. 

Thomas minnet PR-komiteen om at dette burde være mat for medieoppslag. 

Gjester:  

Ingen gjester 

Merkedager:  

Lars Olborg og Hege Wahl 

Foredrag: 

Dagens foredragsholder hadde meldt sykefravær og Per Eivind Johansen steppet inn på kort varsel 

for å fortelle om historien bak og rundt etablering av næringsområdet på Borgeskogen. 

Borgeskogen ble åpnet i 1993, og har siden det vært en suksess. I dag har over 1000 personer sin 

arbeidsplass der. Borgeskogen har hatt stor betydning for utvikling av Stokke. 

Kommunene i Vestfold har vært veldig opptatt ev egen utvikling. Så også i Stokke. På slutten av 1980-

tallet satset kommunestyret veldig sterkt på næringsutvikling, og parallelt med at ny E 18 ble ferdig 

ble det satset stort på Borgeskogen både fra Stokke kommune med støtte fra Vestfold 

Fylkeskommune, næringsvirksomheter som ønsket å etablere seg på Borgeskogen og grunneierne. 

Dermed kom man på offensiven i forhold til andre aktuelle lokasjoner i Vestfold. Timingen var også 

god da oppgangen kom ut over på 90-tallet. 

 

 


