
Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 10. desember kl 19.00 – 20.00 

Møtested Rica Victoria Hotel, Lillehammer 

Møteleder President Asbjørn Lund 

Gjester Knut Kvalvågnes, Fræna 
Einar Henriksen, Mesna Rotary-klubb 

Tre minutter Odd Bråthen hilste fra Odd Brænd som via brev takket for blomster. Han 
ligger på Lillehammer sykehus, men håper å komme hjem til Mesnalia i julen. 
Odd Brænd er sliten og ønsker ikke besøk for tiden. 
Odd Dissen har brukket lårhalsen og er under opptrening. Jarle Bragelien er 
skysskar for Odd til juleavslutningen i Nordre Ål kirke mandag 16. desember.     

Annet Presidenten nevnte at dette var det siste ordinære møte i klubben i 2013. 
Julekvelden og nyttårsaften faller begge på en tirsdag, vår møtedag. 

Hovedtema Juss i hverdagen 

Foredragsholder Advokat og førsteamanuensis Harald Thoresen 

Kort om foredraget Harald Thoresen har drevet med sivil juss (mest forretningsjuss) i 30 år. Nå er 
han knyttet til juss-studie ved HiL. Han ønsket å avslutte sitt yrkesliv der han 
startet, som foreleser for studenter.  
På HiL er det om lag 330 – 350 som studerer juss. 
4 fast akademisk ansatte + 3 såkalte toere (underviser 20 %) de sist nevnte er 
ofte danske/svenske/engelske professorer som søker til  Norge.  
Bachelor (”cand. mag”): 
Varighet 3 år 
Master (”embetseksamen”) 
2 års tillegg 
I gamle dager beregnet en 7 til 7/2 år på embetseksamen i juss. Dagens 
pensum er forkortet/forenklet. 
Ennå er det ikke mulig å avlegge mastereksamen i juss ved HiL, men det 
arbeides med saken. 
Harald Thoresen skrøt av studentene på HiL. De var målbevisste og ivrige. 
Ved spørsmål om valg av studie ble følgende svart: 
Penger og berømmelse 
Ønske om å bli politiadvokat 
Forretningsadvokat 
Hva er det viktigste for å bli en god advokat? 
Må være glad i mennesker 
Må lære seg faktum 
Få frem poengene uten at dommeren sovner 
Avhør av partner og vitner med respekt for mennesket 
Være den kloke rådgiver 
De viktigste endringer: 
Større enheter 
Mer spesialisering 
Enda mer pengedrevet 
   

Referent Kirsten Andberg 

Neste møte Juleavslutning i Nordre Ål Kirke mandag 16. desember kl. 18.00 



i regi av Mesna Rotary Klubb. 
Neste møte i Lillehammer Rotary Klubb er tirsdag 7. januar. 
Tema: Komitemøter 
Sted: Rica 
Tidspunkt: Kl. 19.00 
  

   

 


