
Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 13. mai kl 19.00 – 20.00 

Møtested Rica Victoria Hotel, Lillehammer 

Møteleder Asbjørn Lund 

Gjester   

Tre minutter LAMS 
Anne W. Henriksen fortalte at Amar hadde lagt ned grunnsteinen til et nytt 
bygg ved skolen. Her skal det bli plass til 200 småbarn. 
Laila og Amar dekker selv utgiftene til nybygget. 
Audun Gjengedal hadde et kort innlegg om noe som opptar oss alle: Kreft. 
Han mente vi ikke måtte engste oss for mye. Vi får den beste behandling i 
Norge. Stadig flere blir helbredet. 
Viktig å holde seg i god form og droppe røyk.         

Annet Kristin Helland nevnte kort opplegget for neste møte. 
Hun har laget et utkast til diskusjon på tirsdag 20. mai.  
Kirsten sender det ut ved innkallingen til møtet.  
 

Hovedtema Innovasjon fra et praktikerperspektiv, blant annet om QR-koder.      

Foredragsholder Professor Stig Roland Ottosson, HiG 

Kort referat Det var nok flere enn undertegnede som gikk til kveldens møte uten å ha den 
store forståelsen av aftenens tema. 
Det ble raskt rettet opp av en dyktig foreleser/pedagog.  
QR-koden (Quick Respons) ble plutselig noe vi ønsket å utforske mer.  
Noe stort hendte i perioden 2007 – 2010 
Iphone – smarttelefonen kunne utnytte QR-koden. Det er en todimensjonal 
strekkode. Ved å føre telefonen over QR-koden kan du få opp en mengde 
opplysninger.     
Roland Ottosson ga oss mange eksempler på bruken.  
Fra annonser i avisene: 
Boliger, søknader, underholdning eller link til hjemmesider. 
Foredragsholderen har stiftet to Rotaryklubber i Sverige hvor begge benytter 
QR-kode for opplysninger om klubben og foredragskvelder. 
Kveldens mest suspekte bruk av QR-koden fikk vi se på en gravstøtte. Her 
kunne du få mange opplysninger om avdøde.  
Ellers oppfordret Roland Ottosson oss til å være kreativ. Vi hører ofte bare 
om vellykkede prosjekter, men bak hver suksess er det mange tabber/feil og 
nederlag.  
Benytt ”FLYTENDE VANNS PRINSIPP”. 
(Vannet finner nye veier når gammelt leie blir blokkert.)    
 
  

Referent Kirsten Andberg 

Neste møte Tirsdag 20. mai på Rica 
Kristin Helland og programkomiteen legger opp til gruppearbeid og diskusjon 
om innholdet/programmet på våre tirsdagsmøter.  
 

 


