
 

Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 27.11.2012 

Møtested Rica Victoria Hotell 

Møteleder President Merete F. Sundgaard 

Gjester Ingen 

Tre minutter  

Annet Valgkomite med Halvor Høystad som leder er oppnevnt. 
Presidenten takket alle som hjalp til under distriktskonferansen. Guvernøren 
takket spesielt Einar Moe som var den store krumtappen under konferansen. 
Arrangementet gikk med et overskudd på vel 30 tusen. Klubben får sin andel 
av det på 10 tusen.   

Hovedtema Guvernørbesøk 

Foredragsholder Guvernør Margit Bjugstad 

Kort om foredraget Margit innledet med å beskrive sitt mangfoldige distrikt. 
Hun fortalte videre om Rotary sine grunnverdier: Fellowship, 
Integrity, Leadership, Service og Diversity. 

 
Videre snakket hun om verdenspresident Tanacas motto «Peace 
through service». 
 
Fred har vært en bærende ide i Rotary siden Covention i 
Edinbourgh i 1921. 
 
Rotary og FN er sant. Rotary hadde en sentral rolle i 
etableringen av FN. Det er også et nært forhold mellom 
UNESCO og Rotary. 
 
Margit var også innom rotarys innsats i forhold til polio. 
To mrd er nå vaksinert og RI har samlet inn 200 mill USD.  
I 2012 er det kun tre land som har hatt utbrudd av polio. 
Det er Pakistan, Afghanistan og Nigeria.  
 
Det guvernøren ønsker skal være på dagsorden i klubben er: 

- Omdømmebygging 
- Medlemsutvikling 

 
Uten godt omdømme, dårlig medlemsutvikling. 
Uten medlemsutvikling, dårlig omdømme. 
 
Rotary = klubbene 
Snu pyramiden 
Klubb – Distrikt - RI 
 
Rotary happens at the clubs. 
 
Rotary og framtida – tradisjon og fornyelse 
 
Hvordan forener vi de to? 
 



Klubben og du – du og klubben….. 
 
Du utgjør en forskjell! 
 
Latter er smittsomt 

- Og sunt for helsa vår 
- KMM (kos med misnøye) er det motsatte 

 
Rotary er et vannhull som er det vi gjør det til. 
 
Vi trenger mening… 
«Vi sitter stappmette på toppen av Maslows behovspyramide og 
lengter….  
Stadig flere lengter etter mening!» 
 
Det gir Rotary mener guvernør Margit Bjugstad. 

Referent Aril Bjørkøy 

 


