
 

Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 6. mars 2012 kl 1900 

Møtested Rica Victoria Hotel 

Møteleder President Halvor Høystad 

Gjester Ingen 

Tre minutter Programkomiteens leder Asbjørn Lund orienterte om klubbens neste møte. 
Som er en kameratskapsaften på Mikrobryggeriet. 

Annet Det var 22 medlemmer til stede. 
Før aftenens hovedtema tok presidenten opp følgende saker: 

 Hvor er det blitt av rotaryskiltet på hotellets yttervegg ? 

 Vi har to gode kandidater til årets RYLA-kurs på Gjøvik. 

 En GSE-gruppe skal sendes til Argentina og Paraguay i 
i  tidsrommet 20.mai-17. Juni i år.  Har vi noen å sende ? 
Det bør være yrkesaktive personer i alderen 25 til 40 år. 

 Rotary arrangerer sommerleirer for ungdom fra 15 til 25 år.  
Interesserte kan melde seg til klubben. 

 Det er rotarylunch på Cafe 61 kl 1200 den andre torsdagen i hver 
måned. Regnes som frammøte. 

Hovedtema Medlemskapskomiteens program 

Foredragsholder Merete Frisenberg Sundgaard, Kristin Helland og Arne Svilosen 

Kort om foredraget Talerne redegjorde for sin tanker omkring arbeidet med å 
rekruttere medlemmer til klubben og beholde dem man har. I 
den forbindelse ble nevnt at gode programmer og godt 
kameratskap er viktige forutsetninger. Begrepet «rotaryvenn» 
ble tatt op til drøfting og også hvem som bør i inngår i vår 
målgruppe. Det kan synes som om gruppen pluss minus 45-50 
kan være mest aktuell. De som er yngre enn dette er ofte 
berørt av den såkalte tidsklemmen. Det ble også stilt 
spørsmålstegn ved om vi reelt sett nå har behov for to 
rotary-klubber her i byen, trolig et noe følsomt tema. På 
pluss-siden ble nevnt at man faktisk har greid å rekruttere 
5 nye medlemmer det siste året. Men dette har ikke gjort seg 
selv. En del takker nei av ulike årsaker, enkelte 
sammenligner sogar rotary med frimurerne. Dette viser 
behovet for mer synlighet fra vår side, ved kontakt med 
media og en operativ hjemmeside. Det fører for langt å ta 
med alle poenger fra debatten som fulgte. Flere ga uttrykk 
for at det hadde vært et godt møte, med atskillig stoff til 
ettertanke.  

Referent Arne Edsberg 

 


