
Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 17.02.15 kl 19.00 – 20.00 

Møtested Scandic Victoria 

Møteleder President Aud Hulberg 

Gjester Anders Prestegarden, landbruksdir i Oppland 

Tre minutter Svein Bergum: 
Har akkurat kommet tilbake etter reise til New Zealand, Oakland. 
30 timers flytur, lang reise.  Var der på fagseminar og besøkte 3 
universiteter. Svein og fruen spaserte i en park og fant der ”trees og 
freedom” plantet noen år tilbake av Rotary. Fikk ikke tatt noe møte der 
nede. Anbefaler alle å reise dit. Det er langt, men verdt det! 
 
Kristin Hille Valla: 
Vil fortelle litt om sin nye arbeidsgiver, Rådgiver Kristin Hille Valla. Og har i 
denne prosessen funnet ut at det er meget krevende å være sin egen 
sekretær. Det tar mye tid å betjene seg selv   
Har vært i diskusjoner med Brønnøysund, men er nå etter 3 uker akseptert. 
Og da åpnet det seg en ny verden, telefonselgere…. Skal selge alt fra HMS til 
regnskap til ja… 
Har nok å gjøre, rydder fortsatt og jobber nå med forberedelse på sitt 4 
oppdrag. Romsdal Regionsråd, ca 300 tilhørere, mange men hun er nå ike i 
den situasjonen at hun bestemmer det lengre. Nå er det kunden som 
bestemmer. 
Kristin forteller oss også at alle embetsmenn bærer sin tittel til de dør, 
forutsatt at de får avskjed i nåde. 
Hun viste oss og sendte rundt sin avskjed så vi se hvordan et slik dokument 
ser ut. 

Annet  

Hovedtema Hvordan er det å være idrettsinnflytter til Lillehammer? 

Foredragsholder Student og downhill syklist Sylvi Sommer 

Kort om foredraget Sylvi kommer fra Oslo og dro til Lillehammer i første omgang for å finne ut 
som hun skulle satse. Gikk da både på langrenn og syklet. 
Fra 18 år satset hun sykkel og kan fortelle oss at i Norge er dette en meget 
liten sport, men STOR internasjonalt. Også downhill miljøet i Norge er lite og 
usikkerheten vedr om Hafjell skal ha åpent om sommeren vil påvirke 
rekrutteringen. Sylvi studerer Idrett på HiL.  
 
Sylvi fortelles oss entusiastisk om de fantastiske sykkelmulighetene i 
Lillehammerområdet, Hafjell, Lystgård, Birken, Nordseter, Sjusjøen, landevei 
langs Mjøsa – nydelig som i en Brelettreklame. 
Vi har mange gode talenter, i tillegg til de godt kjente som Boasson Hagen. 
Truls Korseth, stort talent i tillegg til Frida Rønningen, mannengen…for å 
nevne noen.  
 
Lillehammer er en idrettsby, uten tvil. Og vi er gode til å ta imot innflyttere. 
Men kanskje Lillehammer har for stort fokus på ski og vinter. Vi kan ha mye å 
hente på å tenke mer sommer også. 
 



Vi takker for et engasjerende og flott innlegg som ga mange av oss ny 
kunnskap om både sykkelmiljøet, personer/aktive og hvordan vi kan bli enda 
bedre til å markedsføre oss på sommerstid. 
 

Referent Elin Lyftingsmo 

Neste møte Tirsdag 24. februar 
Markedssjef Ingvild Hemma, Ment 
«Vårt porselen er født på Fåberg».  
Vi besøker gründerbedriften på Fåberg. Elvefaret 16, 

 


