
 

Møtetidspunkt Tirsdag 04.12.2018 

Møtested Maihaugen 

Møteleder Innkommende president Halvor Møllerløkken 

Antall m gjester og 

observatører 

 30 medlemmer + en gjest 

3 min 1 

  Aril Bjørkøy ang gratis bill.til ishockey kamp lørdag 

førstkommende mot å bidra som bøssebærer i pauser; til inntekt for 

Demensforeningen 

  
 

Hovedtema Besøk Maihaugen 

  

Foredragsholder Jostein Skurdal 

Kort om 

foredraget 

Halvor Møllerløkken ønsket velkommen til møte og minnet om 

hvor viktig Maihaugen er for Lillehammers innbyggere. 

 

Kristin Hille Valla introduserte adm. dir. i Stiftelsen Lillehammer 

Museum Jostein Skurdal som kveldens foredragsholder. 

Skurdal orienterte om organisering av driften av Maihaugen og 

oppbyggingen av administrasjonen. 

Maihaugen er en del av Stiftelsen Lillehammer Museum som i 

tillegg består av: Lillehammer Kunstmuseum, Norges Olympiske 

Museum, Bjerkebæk, Aulestad, Norges Postmuseum og 

kunnskapssenteret Norsk Håndversinstitutt. 

Skurdal orienterte også om finansiering av nye prosjekter. 

Siste året har det vært økning i publikumsantallet og økte inntekter. 

Det er fra regjeringen foreslått færre museer ved at antall museer i 

det statlige museumsnettverket skal halveres. Museumsstrukturen 

skal tilpasses den nye regioninndelingen. Dette mente Skurdal var 

en dårlig løsning. 

Byavdelingen er nå snart fullført, men mange nye spennende 

prosjekter er planlagt. Siste tilvekst i hyttedelen er Leve hytter sin 

modell Vy. DNT hytte og fagforeningshytte vil supplere 

hytteavdelingen. 

Et annet spennende prosjekt er gjenskaping av virksomheten ved 

Mesnaelva med flytting av et nedlagt kraftverk fra Moelv. 



Utstilling av gjenstander fra de gamle verksteder er også en 

prioritert oppgave. 

Skurdal nevnte også at samarbeid med Norsk Vegmuseum er viktig.  

Maihaugen må ta vare på sine tradisjoner, men også utfordre med 

nye mer utradisjonelle prosjekter. Dette er en balansegang for 

museets styre og administrasjon. 

 

Referent Per Arne 

Neste møte Julebord - Ikke referat 

Neste referent 
 

 

 

 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 27.11.2018 

Møtested «Nyhove», nybygget på HINN Lillehammer 

Møteleder Elin Lyftingsmo 

Antall m gjester og 

observatører 

25 medlemmer og 1 gjest (Marit Elvsås) 

    

    

    

Hovedtema Hva er Handelshøyskolen Innlandet, og hva kan den bety for 

regionen? 

Foredragsholder Dekan Per Jacob Svenkerud, Handelshøgskolen Innlandet 

Kort om foredraget Handelshøgskolen Innlandet (HHS) tilbyr bachelor- og masterstudier 
innen økonomi og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys flere årsstudier og 
mindre studieenheter, herunder flere fleksible studier (samlingsbaserte 
og/eller nettbaserte).   

HHS er det største fakultetet ved Høgskolen Innlandet (HINN) med 

totalt ca. 200 ansatte på Rena og Lillehammer, har ca. 5000 

studenter, og har et årsbudsjett på ca. 170 mill. kr.  

HHS samler et stort fagmiljø, både på Lillehammer og Rena, og 
fakultetets ansatte driver en omfattende forsknings- og 
utviklingsvirksomhet innen fagområdene. 

Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og 

samfunnsvitenskap har følgende 5 institutt: 

          Rettsvitenskap 

          Psykologi 

          Reiseliv, opplevelsesnæringer og markedsføring 

          Organisasjon, ledelse og styring 



           Økonomifag 

Arbeidet med at HINN skal kunne bli Universitetet Innlandet er den 

viktigste oppgaven nå. Søknaden ble styregodkjent i forrige uke, og 

sendes departementet før jul. Svenkerud har god tro på at HINN blir 

universitet i løpet av 2019. HHS har ambisjon om å bli en av de tre 

beste handelshøgskolene i landet. 

HHS har sterke doktorgradsutdanninger innen innovasjon – og er 

ledende i Norge på dette området. Den nyeste satsningen ved NHS 

er innenfor digitalisering og grønn økonomi i Kongsvinger, der 

skolen har fått 32 mill kr. For å utvikle studietilbud inne disse 

områdene. 

Marit Elvsås, instituttleder for reiseliv, opplevelsesnæringer og 

markedsføring, sa under møtet at de står sterkere sammen etter at 

HINN ble en realitet. Kulturprosjektledelse er viktig for regionen, 

der kulturbaserte næringer kobles opp mot reiselivsstudiene.  

Referent Jørgen 

Neste møte 4.12.2018 Maihaugen 

  

Neste referent Per Arne 

 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 13.11.2018 

Møtested Karrieresenteret 

Møteleder Innkommende president Halvor Møllerløkken 

Antall m gjester og 

observatører 

 26 medlemmer 

3 min 1 

  Aril Bjørkøy ang gratis bill.til ishockey kamp lørdag 

førstkommende mot å bidra som bøssebærer i pauser; til inntekt for 

Demensforeningen 

  
 

Hovedtema Den moderne hytteturismen; utviklingstrekk , utfordringer og 

muligheter.  

  

Foredragsholder Professor Kjell Overvåg fra HINN  

Kort om 

foredraget 

T Onshus introduserte kveldens foreleser som ble utdannet på 

HIL og UiO, m/ doktorgrad fra NTNU.  

25 % av Norges befolkning er eiere av hytte, 50 % har tilgang til 

fritidsbolig. Eiendomsskatt har bidratt til bedre registrering av 

460 000 fritidsboliger. 5- 6 000 nye hytter bygges i året. Hyttene 

er i dag større, de ligger tettere og er samlet i begrensete 

områder. De har innlagt vann og strøm + brøytet vei hele året. 

Økende fokus på alpinanlegg, servicetilbud etc. Det foregår en 

form for urbanisering, fjellandsbyer ala f.eks Geilo, Beitostølen 



Kommentar: offentlig kommunikasjon og veier avgjørende for videre 
utvikling 

 

m/bl a. rimeligere leilighetstilbud.. Det dannes sentrum (tetthet), 

infrastruktur etableres, bosettes av byfolk og de større 

destinasjonene øker mest. Hytteetablering må sees som 

samfunnsutvikling , ikke bare som arealbruk. Stor betydning for 

lokal sysselsetting både ift oppgradering av eldre hytter og 

bygging av nye. Det kan være problematisk for hyttekommuner 

m/ tanke på lovpålagte, krevende forpliktelser, spes. ang 

helsetilbud.  

For større tilstrømming av besøkende ønskes utleieforpliktelse.  

Finland ha vært forbilledlig fremtidsrettet med tanke på 

fritidsbolig- utvikling.  

Svingninger i økonomien avspeiles , naturlig nok, i 

hyttebygging.  

Ny trend; mindre enheter og tettere beliggende.   

Referent Anne Henriksen 

Neste møte 27.11.2018 - Hva er Handelshøyskolen Innlandet, og hva kan den 

bety for regionen? 

Neste referent 
 

 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 06.11.2018 

Møtested Karrieresenteret 

Møteleder Innkommende president Halvor Møllerløkken 

Antall m gjester og 

observatører 

 26 medlemmer 

3 min 2 

  Einar Moe orienterte om dugnadsmuligheter i forbindelse med 

World Cup. Mer informasjon kommer fra sekretæren. «Penger i 

klubbkassa!» og gratis inngang! 

  Marthe Kari Dahl orienterte om kommende arrangementer: 

Årsmøte den 20/11 med skjekake ved Ragnhild Falkenberg! Og 

julemøte på Egon den 11/12 med juletallerken til kr. 292.- betales 

til klubben i forkant. 

Hovedtema Karriere Oppland Lillehammer – en orientering om karrieresenteret 

som for tiden også er vårt klubblokale. 

  

Foredragsholder Past president og daglig leder Aril Bjørkøy 

  



Kort om foredraget Aril tok først en sveip innom Hjemmesidene til Lillehammer Rotary 

som etter hvert vil inneholde alle opplysninger om vårt arbeid og 

dermed også vårt arkiv. Aril ville tilby alle i klubben med behov for 

det en oppdatering og opplæring i bruk av hjemmesiden etter det 

første klubbmøte i hver måned her på Karrieresenteret. 

Det er nå Fylkeskommunen som eier Karrieresenteret etter at det 

først under betegnelsen LOPUS var eid med 1/3 av 

Fylkeskommunen ved de videregående skolene, 1/3 av kommunene 

og 1/3 av private. Fra 1/1-2004 gikk LOPUS over til å bli OPUS, 

men var fortsatt et A/S. Fra 2011 ble Karrieresenteret OPUS 

Lillehammer knyttet til Oppland Fylkeskommune som eneeier. 

Organiseringen på landsbasis varierer mye fra fylke til fylke, også 

på eiersida og i antall per fylke. I dag er antallet i Oppland redusert 

fra 7 til 5 steder, men her vil den nye region Innlandet på ny gi 

endringer. Arbeidsmengden og variasjonene i tilbud var svært 

omfattende. I alt har Aril 13 medarbeidere inklusive tre lærlinger. 

En oversikt over aktiviteten i 2018 viser 158 personer innen 

yrkesfaglig opplæring, 107/295 innenfor studiekompetanse, 

240/443 innenfor karriereveiledning, 62 innenfor Høgskole og i alt 

7 oppdrag innenfor Kompetanse pluss. 

I det hele en meget mangeartet og fasetert virksomhet som også 

kommer oss i Lillehammer Rotary til del gjennom en meget vel 

oppdatert past President! Og daglig leder av Karrieresenteret 

Oppland Lillehammer 

Referent Anders Ole Hauglid 

Neste møte 13.11.18.  

  

Neste referent Anne Henriksen 

 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 30.10.2018     kl 19.00 – 20.00 

Møtested Karrieresenteret 

Møteleder President Elin Lyftingsmo 

Deltagere 28 medlemmer, 4 gjester og ett medlem fra Mesna Rotary 

3 minutter Einar Moe orienterte om forespørsel fra Wold Cup-arrangøren om vi kan stille med 

parkeringsvakter under arrangementene torsdag 29.11 til søndag 2. 12. Tone Løvik 

koordinerer deltakelsen fra Lillehammer Rotary. 

  

    

Hovedtema NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 

Foredragsholder Oblt. Silje Nythun, plasskommandant Jørstadmoen 

  



Kort om 

foredraget 

Under NATO-toppmøtet i 2014 besluttet alliansen å satse på større øvelser i Europa, 
såkalte høyprofiløvelser. Trident Juncture var blant dem, og den første øvelsen i serien ble 
første gang arrangert i 2015. Samtidig besluttet alliansen å holde en ny Trident Juncture-
øvelse i 2018. Norge tilbød seg å være vert for denne øvelsen, og NATO takket i 2014 ja til 
det norske tilbudet. 

Trident Juncture er den største militære aktiviteten på norsk jord på flere tiår. 

Over 30 nasjoner deltar i øvelsen med total 53.000 personer, 120 fly, ca. 70 fartøy og ca. 
10.000 kjøretøy. NATO er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av øvelsen, der 
hovedperioden er 25. oktober til 7. november. Utenlandske styrker har etablert seg på 
sine respektive steder fra i september. 

De landbaserte øvelsene skjer i hovedsak i Østerdalen, de maritime øvelsene langs 
Norskekysten opp til Bodø, mens luftoperasjonene skjer både i Norsk, Svensk og Finsk 
territorium, delvis også i Østersjøen. 

Jørstadmoen har en sentral rolle i Cyberforsvaret, for å etablere, drifte, reparere og 
beskytte forsvarets infrastruktur. Jørstadmoen er vertskap for ca. 400, opptil 600 militære, 
under øvelsen. Har tatt i bruk mye av de eksisterende lokaler, og i tillegg er det satt opp 2 
store telt på hver 3000 kvm. 

Under øvelsen blir Norges rolle i NATO satt i fokus. Norge og Finland deltar også i Trident 
Juncture. Øvelsen er viktig for vårt totalforsvar, som gjør oss bedre i stand til å samarbeide 
om, og håndtere kriser. 

Ord for dagen 
 

Referent Jørgen 

  

Neste møte Om huset ved Arild Bjørkøy 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 23.10.2018     kl 19.00 – 20.00 

Møtested Karrieresenteret 

Møteleder President Elin Lyftingsmo 

Deltagere   

3 minutter Janneke Kersaan ble tatt opp som nytt medlem i Lillehammer Rotary -  medlem nr. 

50 med Kristin Hille Valla som fadder.  

  

    

Hovedtema Ego- og yrkesforedrag 

Foredragsholder Jørgen Skoug 

  

Kort om 

foredraget 

Jørgen informerte om sin oppvekst på en liten gard i Musdal på Tretten med tre 

generasjoner i same hus. Han gikk folkeskolen på Dulven grendeskole, en tredelt 

skole med skole annen hver dag.  



Etter gymnas, ett år i det militære som grensevakt i Pasvik og ett år som sagarbeider 

i Gausdal, startet han sin yrkeskarriere innen EDB som dataoperatør ved Statistisk 

Sentralbyrå i 1968. I perioden 1972 – 1983 arbeidet han med spennende 

brukerorienterte oppgaver ved Statens Datasentral for Databehandling (SDS) i en tid 

med rivende teknologisk utvikling.  

Han hadde fortsatt mange bånd til hjembygda Tretten, og etter 15 år i Oslo startet 

han i 1983, sammen med Bjørgulv Noraberg, en lokalavdeling på Lillehammer for 

Kommunesentralen for Østlandet (KDØ). Sammen jobbet de som rådgivere ved 

edb-innføring ved de fleste kommunene i Oppland, med vekt på opplæring og 

organisasjonsrådgivning ved edb-innføring.  

I 1988 ble Jørgen og Bjørgulv Noraberg headhuntet av Norsk Data AS til å etablere 

Norsk Data’s senter for informasjonsteknologi og organisasjonsutvikling i det 

såkalte BKS-bygget på Strandtorget, der hvor Volvat medisinske senter skal 

etablere seg.  

Mot slutten av 1989 innså Jørgen at den teknologiske utviklingen var i ferd med å 

løpe i fra seg, og han søkte og ble ansatt som inntaksleder i Oppland 

fylkeskommune. Jobben som inntaksleder ble en spennende tid, der han møtte 

mange flotte mennesker, og lærte noe nytt hver dag. Etter 10 år som inntaksleder, og 

hele tiden en del av fylkesopplæringssjefens ledergruppe, ble han assisterende 

fylkesopplæringssjef i 2000, og fra 2002 fikk han ansvaret for hele 

opplæringssektoren i fylkeskommunen, herunder videregående skoler, 

fagopplæring, pp-tjenesten, voksenopplæring, fagskolen mm. 

I 1990 hadde Oppland fylkeskommune 24 videregående skoler og 10300 elever. I de 

årene han arbeidet med opplæring i fylkeskommunen er antall skoler redusert til 10, 

og antall elever er i dag 6300. Dette har ført til nødvendige, men smertefulle 

omstillinger. Opplæringssektoren i fylkeskommunen har ca. 1600 ansatte og har et 

netto driftsbudsjett ca. 1,2 milliarder kroner. Dette utgjør ca. 50% av det totale 

fylkesbudsjettet.  

Jørgen sa i sitt foredrag at det nok var noe uvanlig at han kunnet inneha en såpass 
krevende stilling som fylkesopplæringssjef uten noen formell høyere utdanning. Han har 

imidlertid en nesten full bærepose med vitnemål , kursbevis fra utallige kurs og 

seminarer av kortere varighet og en nesten fullført BI-utdannelse. Han føler å inneha 

en betydelig realkompetanse som virkelig er blitt verdsatt av sine arbeidsgivere. 

Han la også til at han har vært avhengig av å ha gode medarbeidere som hele tiden 

har støttet han og hjulpet med sin spisskompetanse på ulike områder.  

Da han ble 65 år i 2011 valgte han selv å bli pensjonist, etter 44 år i det yrkesaktive 

arbeidslivet. Det skulle bli godt å slippe noe av det store ansvaret, og ikke måtte 

mene noe om alt. Han har klart å fylle pensjonisttilværelsen med meningsfulle 

aktiviteter. Om vinteren går han en god del på ski, har oppgradert hytta på 

Musdalssætra, og bestefarrollen til 3-årige Tobias er også en positiv opplevelse.  

Foto ble en kjær hobby i 2003, og han har siden da vært en aktiv medlem i 

Lillehammer kameraklubb. Han har hatt 2 fotoutstillinger i et gammelt sæterfjøs på 

Musdalssætra i 2012 og 2014, og han planlegger en ny utstilling sommeren 2019. 



Ord for dagen 
 

Referent Jørgen 

  

Neste møte Oblt Silje Nythun, Øvelse Trident Juncture 2018 

 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 16.10.2018     kl 19.00 – 20.00 

Møtested Karrieresenteret 

Møteleder President Elin Lyftingsmo 

Deltagere   

    

  

  

    

Hovedtema Trebygg i skuddet 

Foredragsholder Aasmund Bunkholt 

  

Kort om 

foredraget 

Elin Lyftingsmo orienterte om LAMS og eventuelt søknad om støtte fra fond til nye 

prosjekt. 

Hun hadde også hilsen fra guvernørbesøket ved Arvid Blindheim. 

Han hadde fått et meget godt inntrykk av en klubb i god vekst og som jobbet med 

gode prosjekt. Han skrøt også av det musikalske innslaget fra klubbens egne 

medlemmer.  

Aud Hulberg orienterte om rekruttering av frivillige til neste års litteraturfestival. 

Liste for påmelding kommer senere.  

Erik Dahl innledet til dagens hovedtema. 

Hovedtema - Kort om foredraget: 

Foredragsholderen holdt et engasjerende og interessant foredrag om et tema som er 

stadig mer aktuelt. Temaer som ble omhandlet var erfaringer, muligheter og trender 

ved bygging i tre.  

Bunkholt er daglig leder i Trefokus som er et nasjonalt informasjonsselskap. 

De skal dekke behovet for god og riktig treinformasjon for aktører innen 

byggebransjen. 



Trefokus er eid av Skogeierforbundet og treindustrien i Norge. 

De har et stort nettverk og allianser for å få et godt samarbeid for en bærekraftig 

byggeindustri som er den største næringen i landet. 

En positiv utvikling med overgang til trebygg har derfor store konsekvenser for å 

minske CO2 utslipp. 

Miljø og klima er viktig i byggebransjen og sykefravær ved bygging i tre er lavere 

enn ved bygg i stål og betong. 

I helsehus av tre går antall liggedøgn ned.  

Det er i hovedsak etter år 2000 at også større bygg er bygd i tre. Det har derfor 

manglet ekspertise på dette feltet da de fleste har erfaring med stål og betong.  

De mest brukte teknologier ved bygging av trehus er: Elementbasert konsept, 

Modulbygg og Massivtre. 

Disse byggemetoder gir kortere byggetid på byggestedet som gir mindre støy og 

andre ulemper. I framtida regner en med at det vil bli satt krav til kortere 

byggeperiode. 

Trebygg passer spesielt godt til f.eks. studentboliger, kontor, helsebygg, 

omsorgsboliger, næringsbygg og andre bygge som har mange like moduler.  

Norges første høyhus i tre ble bygd på Svartlamoen i Trondheim (2004). 

Her i Lillehammer bygges nye Nordre Ål skole i tre. En regner med 35% spart CO2 

utslipp i forhold til bygg i stål og betong.  

Mjøstårnet i Brumunddal er et viktig bygg fordi det setter store krav til beregninger 

og konstruksjoner p.g.a. av høyden. 

Trebygg egner seg også godt ved rehabilitering og gjenbruk. Tre lar seg også 

kombinere med andre materialer. 

Trebygg er en kostnadseffektiv, bærekraftig og miljøvennlig byggemåte for 

mennesker. 

Ord for dagen 
 

Referent Per Arne 

  

Neste møte Egoforedrag Jørgen Skoug 

 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 09.09.2018     kl 19.00 – 20.00 

Møtested Karrieresenteret 

Møteleder President Elin Lyftingsmo 



Deltagere   

    

  

  

    

Hovedtema Jørstadmoens betydning for lokalsamfunnet 

Foredragsholder Næringssjef Erik Hågensen og kommunikasjonssjef Knut Helge Grandhagen 

  

Kort om 

foredraget 

Næringssjef i Lillehammer kommune og kommunikasjonssjef Knut Helge 

Grandhagen i Cyberforsvaret foredro om hvorvidt Lillehammer er en 

forsvarskommune eller ikke. De gikk kort gjennom historien og hvordan 

samarbeidet med kommunen har vært. 

Ord for dagen 
 

Referent  

  

Neste møte Trebygg i skuddet 

 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 02.10.2018     kl 19.00 – 20.00 

Møtested Clarion Collection Hotel 

Møteleder President Elin Lyftingsmo 

Deltagere   

    

  

  

    

Hovedtema Guvernørbesøk 

Foredragsholder Guvernør Arvid Blindheim 

  

Kort om 

foredraget 

Guvernør Arvid Blindheim fra Vestnes Rotaryklubb, der han var et av 

chartermedlemmene i sin tid, holdt et inspirerende foredrag med mange godord til 

Lillehammer og Mesna rotaryklubber i Lillehammer. Klubbene her er godt drevet. 

Det er all grunn til å være stolt av Rotary. På verdensbasis er vi 1,2 millioner 

medlemmer i 200 land, i 35000 klubber fordelt på 530 distrikt. Det som er viktig at 

vi betyr noe for andre med devisen: Service above self! Rotary International spilte 

en betydelig rolle da FN ble etablert etter andre verdenskrig. I 1985 gikk 

organisasjonen inn for å utrydde poliomyelitt gjennom programmet Polio+. I 1988 

kom Verdens Helseorganisasjon med på laget og nå er også Bill Gates en betydelig 

bidragsyter. Fra 350 000 utbrudd i verden ved oppstarten, er det i dag 11 kjente 



utbrudd i Afghanistan og 3 i Pakistan. Fremdeles er Polio+ flaggskipet i Rotary 

International, men det som er viktig er at vi både lokalt og internasjonalt betyr noe 

for andre. At vi er viktig i verden og i våre lokalsamfunn. Dette er med å styrke 

Rotarys omdømme og klubbenes evne til å skape samhold og innhold i våre liv. 

Klubbenes engasjement for LAMS – skoletilbudet for jenter i Pakistan startet av 

vårt nå avdøde medlem Yawar Hussain Bokhari, er et viktig internasjonalt 

engasjement med et stort potensiale. «Møt din nye nabo», integrering i hverdagen 

av nye nordmenn, er et annet initiativ på lokalplanet. En ny og yngre generasjon er 

på vei inn i klubben til stor glede for oss eldre som ser at klubben vokser og gror! 

Etter foredraget var det festlig samvær der sekretær Tone Løvik underholdt med 
visesang. Ett av høydepunktene var duetten sammen med ektemannen og 
assisterende guvernør Gunnar Roger Sandvik, «Har du fyr?!»  En høydare! 

Ord for dagen 
 

Referent Anders Ole 

  

Neste møte Jørstadmoens betydning for Lillehammersamfunnet 

 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 25.09.2018     kl 19.00 – 20.00 

Møtested Karrieresenteret 

Møteleder President Elin Lyftingsmo 

Deltagere   

    

  

  

    

Hovedtema Gausdal Landhandleri 

Foredragsholder Adm.dir Audun Løhre 

  

Kort om 

foredraget 

Gausdal Land ble etablert i 1938, og feiret sitt 80-årsjubileum tidligere i år. Flyttet 

hovedkontoret til Lhmr 2007. 

Familieeid med Torbjørn Seielstad og hans 2 sønner som eiere.    Byggvarebransjen 

kjennetegnes av store nasjonale/internasjonale aktører, i dag ca 12. Selskapet 8. 

største i bransjen. Omsetning  2017: 1.4 milliarder. 

Har 17 bygg-varehus, hovedsakelig i Sør-Norge. Logistikk er veldig sentralt i 

driften, dette inkluderer egentransport med 36 egne vogntog. 



Markedet deles Proff, ca 77% og Forbruker (23%). Innkjøp: Volum er et «must» og 

GL har et utstrakt samarbeid  med Mestergruppen for å oppnå konkurransedyktige 

priser.  

Fritidsmarkedet(hytter) er et voksende marked. 

Utfordringer i denne bransjen som i alle andre, ikke minst digitalt.  

Et veldig engasjerende foredrag der medlemmene fikk innblikk i en bransje med 

store volum, relativt små marginer og tøff konkurranse. 

Ord for dagen 
 

Referent  

  

Neste møte Guvernørbesøk 

 

 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 18.09.2018     kl 19.00 – 20.00 

Møtested Karrieresenteret 

Møteleder President Elin Lyftingsmo 

Deltagere   

    

  

  

    

Hovedtema Egoforedrag - Mitt liv som "koblingsboks" mellom NAV og HINN 

Foredragsholder Ingjerd Thon Hagaseth 

  

Kort om 

foredraget 

          Elin åpnet møtet med å vise en kort presentasjon fra Laila og Amar Model School, 

LAMS. 

   Ingjerd Thon Hagaseth holdt sitt «egoforedrag» dvs en presentasjon av seg selv 

som relativt nytt medlem i Lillehammer rotary. Hun fortalte om sin familie 

bestående av mann, 3 barn og 4 nydelige barnebarn. Hun bor i Etnedal, på Bruflat, 

og har pendlet til Lillehammer i 8 år. Hun har et lite hus på Vingnes som hun 

alternerer å bo i. Hennes interesse spenner over det meste, hun liker å delta, å bidra 

og har hatt, og har, verv i det meste, fra styreleder i vernet bedrift til å skrive 2 

Kviss-bøker sammen med sin mann. Hun har et aktivt politisk liv som engasjert 

medlem i Venstre. Vært varaordfører og tidvis representert Venstre på Stortinget. 

Hun har hatt utallige politiske verv opp gjennom årene. Hennes yrkesaktivitet er 

engasjert «koblingsboks mellom HiNN (Høyskolen i Innlandet) og Nav». Hun 



arbeider for utvikling og positivt samarbeid knyttet til praktisk omsettelig forskning 

som skal bidra til en utvikling av NAV sin tjenester. Tett samhandling og 

bransjekunnskap om hverandre var viktige stikkord i hennes arbeidet som 

«koblingsboks». Engasjement, interesse og sans for utfordringer preget hennes 

redegjøring.    

Ord for dagen 
 

Referent Anne 

  

Neste møte Gausdal Landhandleri 

 

 

 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 28.08.2018     kl 19.00 – 20.00 

Møtested Karrieresenteret 

Møteleder President Elin Lyftingsmo 

Deltagere   

    

  

  

    

Hovedtema Vergemål med fokus på fremtidsfullmakt 

Foredragsholder Asbjørn Lund 

  

Kort om 

foredraget 

Vergemålsloven ble satt i kraft 1.7.2013. Fra denne dato ble overformynderiet 

nedlagt. Det er Fylkesmannen som har overtatt overformynderienes rolle 

Loven omhandler vergemål og regler for framtidsfullmakt og definerer den 

offentlige forvaltningen av midler til de som er under vergemål  

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har 

fått oppnevnt verge og handler på dennes vegne. 

Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser. 

Det kan være av økonomisk art eller på annen måte. 

En person kan selv be om å få vergemål. 

Det vil være forskjell på utøvelse av vergemålet om personen under vergemål er 

samtykkekompetent eller ikke. Samtykkekompetanse avgjøres av lege og 



vergemålsmyndigheten. I spesielle tilfeller kan også en person fratas rettslig 

handleevne, det må avgjøres av domsstolene. 

Bruken av verge har økt de senere år og nå er ca. 3000 personer underlagt denne 

ordningen i Oppland. 

Alternativ til verge er legalfullmakt. Dette kan være nærstående familemedlemmer 

som tar vare på en persons interesser når han ikke av forskjellige grunner selv kan ta 

vare på sin økonomi  Retten følger direkte av loven og trenger ingen fullmakt fra 

familemedlemmet. Representasjonsretten gjelder i første rekke ektefelle eller 

samboer, deretter barn og barnebarn.  

Loven inneholder også regler for framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt gir deg 

mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi eller dine personlige 

interesser dersom du i framtida ikke lenger er i stand til det selv.  

En framtidsfullmakt har samme format som et testamente og sier noe om hvordan 

du ønsker dine interesser skal ivaretas dersom du ikke kan gjøre det selv. 

Framtidsfullmakt er et alternativ til vergemål og gir mulighet for selv å ta kontroll 

på egne forhold i en eventuell framtidig situasjon. 

Ordningen er en frivillig privatrettslig avtale.  

Fullmakten oppbevares av fullmaktsgiver på et trygt sted i samråd med 

fullmektigen.  

En framtidsfullmakt trer i kraft når fullmaktsgiver ikke lenger av forskjellige årsaker 

kan ta vare på sine interesser.  

Ord for dagen 
 

Referent  

  

Neste møte Professor Ole O. Moen: USA under en annerledes president 

 
 


