
Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 19. juni 2012 kl 1900 

Møtested Rica Victoria Hotel 

Møteleder President Halvor Høystad 

Gjester Eli Lyftingsmo, observatør 
Einar Driveklepp, distriktsguvernør 
Jan Ø. Bark, distriktssekretær 
Jan Heine Olsen, framtidig distriktsguvernør( etter Margit Bjugstad) 
Magne Sveen, Løten Rotary Klubb 
Einar Henriksen. Mesna Rotary Klubb 
Aud Braaten, ledsager 
Kari Bark, ledsager 
Johan Schei, ledsager 

Tre minutter  

Annet 23 medlemmer til stede 

Hovedtema Skifte av president og guvernør 

Foredragsholder  

Kort om foredraget Aftenens program var viet skifte av president i Lillehammer 
Rotary Klubb og guvernørskifte i distrikt 2305 av Rotary 
International. Vår president Halvor Høystad reflekterte litt 
over tiden som president. Han hadde sett en utvikling i 
positiv retning for klubben og takket klubbmedlemmer og 
styre for godt sam-arbeid. Styrets medlemmer ble kalt fram 
og overrakt blomster.  Så overlot han presidentkkjedet til 
Merete Frisenberg Sundgaard, som leder klubben gjennom 
rotaryåret 2012-2013. Hun takket Halvor Høystad for en 
utmerket innsats som president og over-rakte blomster. 
Distriktsguvernør Einar Driveklepp tok deretter et 
tilbakeblikk på sitt år som guvernør og tiden før dette. Han 
hadde møtt helse- 
messige utfordringer, men med bistand fra 
distriktssekretariatet og fra tidligere og framtidige 
guvernører hadde det latt seg gjøre å gjennomføre rotaryåret 
i hovedsak som planlagt. Helsen var etter hvert blitt bedre 
og han hadde kunnet glede seg ved besøkene i distriktets 
mange interessante og kreative rotary-klubber. Så overlot 
han guvernørkjedet til vårt medlem Margit Bjugstad. Hun 
takket Einar Driveklepp for innsatsen, overrakte blomster, 
og skisserte deretter sine tanker og planer for 
guvernørgjerningen i rotaryåret 2012-2013. Hun presenterte 
også sine medhjelpere i distriktsstyret og var glad for at 
vår klubb hadde sagt seg villig til å være med på å 
arrangere høstens distriktskonferanse her på Lillehammer. 
Det kunne ellers vært aktuelt å legge denne til 
Nordvestlandet, fordi Romsdal og Sunn-møre nå inngår i vårt 
rotarydistrikt 2305. 
Det var et høytidelig, tankevekkende og trivelig rotarymøte. 

Referent Arne Edsberg 

 


