
 

Månedsbrev for Oktober 2017  - Stokke Rotary 

 

Torsdag 5. Oktober Guvernørmøte 

Årets Guvernørbesøk foregikk på Stokke Bygdetun.  

President Thomas åpnet møtet med å gratulere med kommende merkedager: Joran 66 år og 

Even 46 år 1. oktober. Linde 51 år 5. oktober. 

Rotarystoff: 

Distrikter matcher pengene vi legger i vannprosjektet i Burundi. 

Forespørsel om sjåfører av bøssebærere til tv-aksjonen 22.oktober. 

Guvernøren får ordet: Årets Guvernør for distrikt 2290 er Erik Gran fra Tønsberg 

Rotaryklubb. 

Han er sivilingeniør og har vært Rotarymedlem siden 2003. 

Han hadde sitt første møte med Rotary i 1967 men han gikk på gymnaset.Han ble interresert 

i ingeniøryrket takket være Rotary.  

Han tok diplomoppgave ved Institutt for Atomforskning på Kjeller. 

Matte fysikk og kjemi er hans fagfelt.  

Han begynte ved Nor kontroll i Horten. De lager datamaskiner til båter. 

Gikk senere til Norsk Hydro. Litt om dagens Rotary: det er 539 distriktsguvernører i verden. 

Årets president er australske Ian Riseley. Hans Rotarymotto er Making av difference. Han er 

opptatt av miljø. 

Opptatt av fredsarbeid: Rotary har 6 fredssentere i verden.  En av de ligger i Uppsala i 

Sverige. Her kan man ta mastergrad innen fredsarbeid og konfliktløsning. 

Videre forteller guvernøren om polio pluss prosjektet. Antall tilfeller av polio daler hvert 

år.Videre forteller han om rotarys prosjekt «People of action» som går ut på at alle klubber 

kan registrere på Rotary internasjonal sine hjemmesider hvor mange timer og hvor mange 

penger klubbene bruker på prosjekter. Stokke RK er en av de få i distriktet om har gjort 

dette. Han avsluttet med å berømme Stokke RK for å være en ryddig og oversiktlig klubb. 



Neste møte er Intercitymøte i Horten.  

Etter møtet fikk vi servert en fantastisk mør kalvestek med sesongensgrønnsaker og en herlig 

saus samt hjemmelaget karamellpudding til dessert.  

Referent: Kristin 

 

Torsdag 12. oktober.  

Vårt ordinære møte utgikk da det var Intercitymøte i Horten tirsdag 10. oktober 

Intercitymøte: RS-tunet. «Redningsselskapets nye kraftsenter i Vestfold.» v/ Børre Jacobsen. 

 

Torsdag 19. Oktober Pasient- og forbrukerombudets oppgaver og erfaringer v/ Torunn 

Grinvoll 

Presidenten ønsket velkommen og gratulerte Rune Hegg og Svein Sørhaug med dagene som 

har vært og som kommer.   

Gjester var Solveig Johnsson og foredragsholder Torunn Grinnvoll. 

Rotarystoff : 

• Finansieringen av Burundiporsjketet samemn med våre bvennskapsklubber er i boks 

• Prosjekt i Tanzania i regi av Tbg. Rotaryklubb som vi er blitt invitert med på blit ikke 

gjennomført da de ikke finner samarbeidsklubb i Tanzania. 

• Vi sliter med å finne kandidat til utvekslingsstudent. 3 stk er intervjuet uten å ha 

lykkes. Skal ha et intervju til. 

• Aksjon eldresikkerhet. Vi trenger 8 – 10 sjåfører. Bjørn Erik tar med liste på neste 

møte. 

• Salget til nyttårskontingenten starter nå. 900 biletter. 

Dagens hovedtema var ved pasient- og brukerombud i Vestfold Torunn Grinnvoll.  

En av de viktige oppgavene er om pasient- og brukerrettigheter som er nedfelt i pasient- og 

brukerrettighetsloven fra 1999. 

Det skal være kontor i hvert fylke. De er ansatte i Helsedirektoratet, men er uavhengige av 

direktoratet. De skal ivareta pasienter, brukere og pårørendes interesser. De skal primært 

løse ting gjennom dialog. 

Det er Fylkesmannen som er klageinstans i henhold til loven. Man skiller her mellom 

rettighetsklager (frem i tid) og tilsynsklager (tilbake i tid). 

Hun var også inne på rett til brukermedvirkning og rett til kontakt lege på sykehus. 

Ellers gir teknisk utvikling store muligheter for fremtiden. 



Når det gjelder pasientskadeerstatning får 32 % medhold. Men det skal være lav terskel for å 

søke. 

Mange klager på dårlig informasjon i helsetjenesten både før innlegeglse og ved utskrivning. 

De oppfordrer helsetjenesten til å vise stor åpenhet. 

På vinlotteriet kom det inn 1250 kroner. 

 

Terje Olav Austerheim 

 

 

 

 

 

Torsdag 26. Oktober Årsmøte samt Egoforedrag av Øystein Drammen. 

President Thomas åpner dagens møte. 
 
En gjest i dag: Arne Skova (tidligere medlem av Lund RK) 
 
Merkedager: 
Kåre 58 år i dag 
Hans E 81 på lørdag 
Britt 67 år og Giedre 39 år på mandag 
 
Salget til nyttårskonsert med Lise Davidsen 5. januar er igang og Thomas oppfordrer alle til å 
være med å selge billetter. 
 
Bjørn Erik informerer om årets Eldresikkerhetsaksjon: 21/11 behøves det sjåfører til å kjøre 
ut sand og brannvarslerbatterier. De som kan melder seg til Bjørn Erik og møter opp på YME 
kl 10. Aksjonen tar etpar timer. 
 
Dagens gjest Arne Skova forteller litt om seg og sin historie i Rotary. Han er opprinnelig fra 
Saudherad i Telemark men han bodd mange år på Moi i Lund kommune i Rogaland. Her var 
han medlem av den lokale Rotaryklubben i 12 år. Han har nå flyttet til Stokke og har lyst å 
oppta sin interesse for Rotary igjen. 
 
 
Årsmøte 2016/2017 
 
Innkalling og saksliste godkjennes 
 
Valg av medlemmer for å underskrive protokollen: Lars og Kristin S. 
 



Hans Martin tok oss igjennom årsberetningen og kommntarer som har kommet i forbindelse 
med denne . Ting er rettet opp og det kom ingen videre kommentarer. Årsberetningen er 
godkjent. 
 
Geir tok oss igjennom årsregnskapet. Han har aldri opplevd et lignende overskudd hos Stokke 
RK. Dette er takket være julekonsertene med Lise Davidsen. 
Han gikk igjennom de viktigste postene i regnaskapet. 
Kåre B kommenterer regnskapet som revisor. Regnskapet er nå revidert og godkjent. 
Valg av styre og revisor for neste sesong. Thomas kommeterer som valgkommiteens leder: 
Styre for 2018/2019: 
Pas president: Thomas 
President: Lars 
Innkommende president: Even 
Sekretær: Mona 
Kasserer : Geir 
Revistor: Kåre B 
 
Godkjent 
 
 
Egoforedrag Øystein Dammen 
 
Født i Stokke i 1956. Født og oppvokst i Storgata 6. 
Hytte på Storevar. 
Gikk datalinje ved Tønsberg gymnas. 
Millitæret 1975 
 
Begynte å studere fysioterapi i England. Møtte sin kone Helen der. 
Studerte i Middelsborough. 
 
Svigerfar var bombeflyger. 
 
Han har to barn og et barnebarn. 
 
Startet Stokke Fyioterapisenter på 90 tallet. Disse holder til i dag i Nygaardsalle. 
 
Referent Kristin 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


