
 

 

 

 

Årsberetning 

Halvor Møllerløkken president Rotaryåret 2019 – 2020 

 

 
 

 



 

 

 

Lillehammer Rotary Klubb 2019-20 

Styret: 

President: Halvor Møllerløkken 

Innkommende president: Erik Andreas Dahl 

Past president: Elin Lyftingsmo 

Sekretær: Tone Løvik 

Kasserer: Steinar Fossbråten 

Leder Samfunnskomite og Internasjonale tjenester: Gyda Austin 

Leder Arrangementskomite: Ragnhild Falkenberg 

Leder PR- og kommunikasjonskomite: Jørgen Skaug 

Leder Programkomite: Svein Melgaard 

Leder Medlemskomite: Aril Bjørkøy 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 7 styremøter og behandlet 33 saker. 

  

Styret har revidert strategiplanen for 2019 – 2022. Handlingsplanen 2019 – 
2020 bygger på denne strategien og sånn sett har man hatt en klart mål med 
aktivitetene. 

Det har vært et spesielt Rotaryår med hensyn til Covid 19. Dette har medført at 
ordinære Rotarymøter opphørte fra 12. mars. En kombinasjon med 
fysiske/digitale møter ble forsøkt satt i verk fra medio mai.  



 

 

 

Første møtet med vår egen Arne Svilosen som snakket om livet som 
sjømannsprest i New York. Det andre møtet var med Marit Borkenhagen og 
viet Norsk Litteraturfestival. 

 

Presidenten og medlemmer av styret har deltatt på:  

- PETS 
- Styreseminar 
- Distriktskonferanse i Øyer 
- Presidentforumer 

På bildet ser vi: Jørgen, Vigdis Opseth (distriktsguvenør 2305) Halvor, Gyda og 
Steinar 

Styret inngikk avtale med Breiseth Hotel høsten 2019 og flyttet sine ukentlige 
medlemsmøter dit.  

Lokalene har vært gode å ha i den tiden vi har lagt bak oss, men det jobbes 
med alternative lokaler for fremtiden. 

 

 



 

 

 

Foreningens strategi- og handlingsplan har angitt en klar VISJON og noen 
langsiktige og årlige mål 

 

VISJON 

Lillehammer rotaryklubb skal være dynamisk og handlingsorientert 
serviceorganisasjon som bidrar til å gagne både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt 

LANGSIKTIGE MÅL 

Klubbens 3-årige Strategi-og Handlingsplan bygger på Rotary International 
strategiplan og Rotary Distrikt 2305 strategiplan/aktivitetsplan 2019 – 2022 
med hovedfokus på medlems- og klubbutvikling, aktiviteter/prosjekter 
herunder øke huminitær innsats og forsterke Rotarys omdømme og sosiale 
profil. 

ÅRLIGE MÅL 

Påtroppende president i samarbeid med sitt styre utarbeider «Klubbens mål- 
og aktiviteter» som skal legges inn i Club Central innen 31. mai. Dokumentet 
skal hvordan styret og medlemmene skal følge opp den 3-årige Strategi- og 
handlingsplan i rotary-året. Sammen med RI presidentens tema for året, 
«Rotary Connects the World» legger styret frem en handlingsplan.  

Past president redegjør i årsrapport for resultatene. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20 GODE GRUNNER TIL Å VÆRE MEDLEM I  ROTARY 

1. VENNSKAP 

I en stadig mer utfordrende verden bidrar Rotary til oppfylling av et av våre mest 

grunnleggende behov - vennskap og samhørighet.  

Det er en av to grunner til at Rotary ble stiftet i 1905.  

2. FORRETNINGSINTERESSER 

Den andre opprinnelige grunn for starten på Rotary var forretningsutvikling. Alle trenger et 

nettverk, og Rotary består av et gjennomsnitt av virksomhetene i området. Medlemmene 

kommer fra forskjellig ståsted. Rotarianere hjelper hverandre, og sammen hjelper de andre. 

3. PERSONLIG UTVIKLING 

Medlemskap i Rotary bidrar til ytterligere utvikling av personlige egenskaper gjennom 

samarbeid med andre og utvidelse av kunnskap om andre mennesker og yrker. 

4. LEDERUTVIKLING 

Rotary er en organisasjon for ledere. Innsats for Rotary er som en skole i ledelse. Lær å 

motivere, øv innflytelse, og vær leder. 

5. BORGERSKAP OG KOMMUNE 

Medlemskap i Rotary gjør deg til en bedre borger. Den gjennomsnittlige Rotaryklubb består 

av noen av de mest aktive borgere i enhver kommune. 

6. EGENUTVIKLING 

Hver uke forsøker Rotary å gi informasjon om hva som skjer - lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt. Hvert møte gir mulighet for å høre interessante foredrag fra forskjellige 

innledere med stor spredning av emner. 

7. MORO 

Engasjement i Rotary er moro. Møter, treffe venner, jobbe med prosjekter, sosiale treff - 

engasjer deg og vær med! 

8. TALETEKNIKK 

Mange som er blitt medlem av Rotary var redde for å snakke i forsamlinger. Rotary tilbyr 

trygghet og treningsmulighet i kommunikasjon, og mulighet for selv å praktisere og utvikle 

taleteknikk blant venner. 



 

 

 

9. NETTVERK 

Alle Rotarianere bærer sin medlemsnål med "Rotary International". Det er få steder i verden 

det ikke finnes en klubb, og alle er hjertelig velkommen, ja til og med oppfordret, til å møte i 

de mer enn 30000 klubbene i 162 land. 

10. HJELP NÅR DU REISER 

Rotaryklubber finnes overalt, og mange Rotarianere har fått hjelp når de på ukjent sted trenger 

råd og hjelp, kontakt med lege eller tannlege eller på annen måte ønsker lokalbistand eller 

kontakt. 

11. ARRANGEMENT 

Klubber og distrikter har ofte arrangement som gir et avbrekk fra jobb og daglig rutine. 

Konferanser, møter og kurs gir nye venner og muligheter. 

12. UTVIKLING AV SOSIALE FERDIGHETER 

Rotary er for folk som liker mennesker. Ukentlig utvikles du som person - sosialt og 

medmenneskelig. 

13. FAMILIETILBUD 

Rotary tilbyr et av verdens største utvekslingsprogram, stipender, og egne klubber for ungdom 

og fremtidige Rotarianere (Rotaract/Interract). 

14. YRKESMULIGHETER 

Det forventes at alle Rotarianere deltar i utvikling av sin jobb og sitt yrke. Delta i 

prosjektarbeid med sikte på å informere og lære ungdom om sitt yrke. Rotary kan hjelpe til å 

bli en bedre yrkesutøver - uansett yrke gjennom samarbeid og nettverk. 

15. ETISK UTVIKLING 

Rotary praktiserer en 4-spørsmålsprøve som styrer vår etiske standard. Rotarianere er 

forventet å ha høy etisk standard både på jobb og i privatlivet. 

16. KULTURELL FORSTÅELSE 

I Rotary finnes nesten alle religioner, land, kultur, hudfarge, rase, trosbekjennelse, politisk 

overbevisning, språk, og etnisk tilhørighet. Rotary er et gjennomsnitt av ledere med forskjellig 

bakgrunn, som gjennom samarbeid lærer å elske å respektere mennesker overalt uansett 

bakgrunn. På denne måten er de med på å bedre verdensforståelse. 

17. ANSEELSE 



 

 

 

Rotarianere er fremstående ledere innen forretningsliv, offentlig, kunst, kultur, militære, 

religiøse og andre grupperinger. Rotary er den eldste og mest prestisjefylte serviceklubb i 

verden. Blant medlemmene finnes ledere på flere nivå som er med å forme vår verdens 

politiske utvikling. 

18. HYGGELIGE MENNESKER 

Fremfor alt er Rotarianere hyggelige folk - de hyggeligste i verden! De er fremtredende 

mennesker som synes det er viktig å være ledere, og viktig å være hyggelig - og ta Service 

above Self på alvor. 

19. INGEN HEMMELIGHETER 

Rotary har ingen hemmelige ritualer, regler, trosbekjennelse eller håndtrykk. Den er et åpent 

samfunn for kvinner og menn som helt enkelt tror på at det å hjelpe andre gir en bedre verden. 

20. MULIGHETEN TIL Å YTE NOE 

Rotary er en tjeneste- og yrkesorganisasjon. Forretningsidéen er medmenneskelighet og varen 

er å tjene andre. Rotarianere tilbyr sine tjenester både lokalt og internasjonalt, både gjennom 

arbeid og økonomisk støtte. Dette er kanskje den beste grunnen for å bli Rotarianer: Å få 

mulighet til å gjøre noe for andre, og utvikle seg selv gjennom prosessen. Det gir rikelig 

belønning og egenutvikling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Komiteer i Lillehammer Rotary 

 

Arrangementskomiteen 

Det vises til Handlingsplanen vedr arrangementskomitens oppgaver. 

Komiteen har løst sine oppgaver fortreffelig, spesielt må nevnes Ragnhilds 
«Quizer» ved alle sosiale samvær. Spesielt må også nevnes opplegget for 
presidentskiftet 25. juni som ble med stor deltagelse fant sted i bakgården på 
Åretta Ungdomsskole. 

Øistein Lind har vært hele foreningens vinsjef og arbeidsfordelingen i 
komiteen har vært løst på en god måte. 

 

Ragnhild Falkenberg - Leder 

Kirsten Andberg 

Øistein Lind 

Ingebjørg Boye 

Olav Sørby 

Per Arne Arstad 

Merete Sundgaard Frisenberg 

Bjørg Hagen 



 

 

 

PR- og kommunikasjonskomiteen 

Presidenten mener Jørgen Skaug har vært den beste PR og 
kommunikasjonskomiteen i hele distrikt 2305. Han og hans mannskap har 
sørget for både om tale i forkant og etterkant på klubbens hjemmeside og 
ikke minst på Facebook. 

Eminente bilder om omtaler som har skapt stor interesse og entusiasme. 

Jørgen Skaug - Leder 

Anders Ole Hauglid 

Stein Ivar Lien 

Elin Lyftingsmo 

Trygve Fure 

Anne W. Henriksen 

Asbjørn Lund 

Arne Svilosen 

  

Samfunnskomite og internasjonal tjeneste 

Av prosjekter har komiteen videreført de langsiktige mål i strategien. 

«Møt din nye nabo» med prosjektleder Ruth Mjøen. 

Litteraturfestivalen med Kristin Hille Valla og Aud Hulberg. 

Inntektsgivende dugnader ved «dugnadsgeneral» Einar Moe. 

 



 

 

 

Mesna kultursti med Arne Edsberg og Per Rasmussen  

Ikke minst LAMS ( Laila, Amar, Model School) 

Gyda Austin - Leder 

Ole Rønning 

Marthe Kari Dahl 

Janneke Kersaan 

Margit Bjugstad 

Per Rasmussen 

Bjørn Skoglund 

Jarle Bragelien 

Arne Edsberg 

Audun Gjengedal 

Ruth Mjøen 

 

Programkomiteen 

Møtestrukturen i Rotary er fast med ukentlige møter. Programkomiteen har 
ansvaret for møtenes foredrag med ett tema og er således selve «kjernen» til 
medlemmenes interesse.  

Her har komiteen,s leder Svein Melgård vært en pådriver for et program som 
har gitt medlemmene påfyll som de aldri hadde fått på en annen måte. 

Svein Melgaard – Leder 

Svein Bergum 

Aud Hulberg 

Erik Andreas Dahl 

Einar Moe 

Kristin Hille Valla 

Brit-Olli Nortømme 

Odd Bråthen 

Gunnar Roger Sandvik 



 

 

 

Gunner Myhren 

 

 

Knut Vollebæk var et stort «trekkplaster» på Intercity møte i november 2019. 

 

 



 

 

 

Tom Martin Hartviksen, ny adm.dir i GD 

Medlemskapskomiteen 

Komiteen har bidratt til å nå vårt mål med 50 medlemmer ved utgangen av 
Rotaryåret. 

Nye medlemmer er hele foreningens ansvar. 

Aril Bjørkøy - Leder 

Harald Brubakken 

Bjørgulv Noraberg 

Terje Onshus 

Kristin Helland 

Finn Olsen 

Lars Grønvold 

 
 

 Møter i Lillehammer Rotaryklubb 2019 – 2020 

Se klubbens hjemmeside:  

https://lillehammer.rotary.no/file-manager/file/2019-

2020/Moteprogram%20rotryaret%202019%20-%202020.pdf?context=mosdoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Presidenten takker styret for stor delaktighet. Ragnhild er dessverre ikke med 

på bildet. Bildet er tatt hjemme hos Halvor på styrets første introduserende 

møte. Her ble «kursen» staket ut for hele Rotaryåret. 

 

 

Alle jubileer markeres med blomster til jubilantene. Vi ser til venstre Anne W 

Henriksen og Per Rasmussen som har vært medlem siden 1978.  

Marit Borkenhagen, leder av Litteraturfestivalen som vi har en 

samarbeidsavtale med.  

Helt til høyre Amar Bokhari som er leder av LAMS. 

 


