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Møtetidspunkt Tirsdag 03.02.15 kl 19.00 – 20.00 

Møtested Scandic Victoria 

Møteleder President Aud Hulberg 

Gjester  

Tre minutter Asbjørn Lund, jobber hos fylkesmannen og fortalte om første dag til Christel 
Kvam, ny Fylkesmann. Hun vil fortsette som før, lære og bli kjent i og med 
rollen og hva de rundt henne jobber med først. 
Det har vært mye blest om ny Fylkesmann i media, og kan rapportere at 
kalenderen er fulltegnet nesten frem til sommeren. 
 
Vil også informere om at politianalysen legges frem, hvordan politiet skal 
organisere seg i offentlig sektor. 

Annet  

Hovedtema Klubbmøte - uformellt 
 
Elin - LAMS 
Bilder - oppdatert medlemsliste m/bilde. Har snakket med fotograf Lind. 
Men kom frem til at kanskje medlemmer kan sende inn bilde til Aril og han 
ordner dem inn. Helst PDF eller RPG fil. 
Kontingent, tar dette med Halvor I forhold til å sende purring til de som ikke 
har betalt. Dette er sendt fra Halvor I høst. 
LAMS - Skolen er godt I gang. De er flinke til å arrangere diverse, eks 
appelsindager, bestemordag etc. De bygger I tillegg på det faglige på det 
mellommennesklige og det å bygge relasjoner.  
Det er snart eksamen. Studentene scoorer bra sammenlignet med andre 
skoler I distriktet. Lærere må fukusere også på de som ligger under snittet, 
for de over får mye oppmerksomhet. 
Sikkerhetssituasjonen, alle påvirkes av skoleterroren som var. Det er kommet 
påplegg om å innstalere overrvåkingskameraer, høye gjerder med piggtråd 
og uniformert / væpnet vakt. De vil utsette den "store" åpningssermonien på 
det nye skolebygget (Alma o & Selma block) det passer seg ikke å ha stor fest 
nå slik som det er idag. Neste år har LAMS 20 års jubileum, kanskje feire da 
om forholdene sier at det er ok. 
KID er ny kunde av fabrikken, varer kommer ut I butikker fra uke 7. Ikke bare 
filleryer nå, større bredde I utvalget. Travelt på fabrikken etter 2 rolige år. 
Godt å skifte gear. 
Det er kommet forslag til hva vi kan støtte opp med videre, PCer er noe de 
trenger. Lekeapparater ogellers andre ting. 
 
Aril: 
Gjennomgang ny plattform. Trenger en til som kan være med, få tilganger og 
kunne redigere. Struktur er viktig, så ikke for mange. 
Medlemmer , hva skal ligge inne av informasjon. Og jeg våger å konkludere 
med at alt uten e-post og hjemmeadresse kan stå i tillegg til bilde 
Det er satt I gang prosjekter I Rotary Norge. Light up Rotary, skryteside som 
skal trekke nye medlemmer 
23 feb er Rotary 110 år, dette skal markeres rundt omkring. 



Rotary vil samle inn 110.000,- til END POLIO på nasjonalt nivå. Kronerulling 
pr klubb, 10,-/medlem. 
Skoler i media, prosjekt lage video vedr Rotary, vinner premieres og 
reklamnen kanskje sendes på TV2 på reklamefrie dager. 
Mye profileringsmateriell, skal vi kjøpe inn noe? Gjøre oss synlige. 
 
Aril fikk også ros fra Margit som fortalte om hans innsats sentralt og at vi 
ligger langt foran de andre klubbene. 
Alle sender bilde av seg til Aril. 
 
AUD: 
Det ble lansert i dag mellom Lillehammer sentrum, HH, 
håndverkerforreningen og 2xRotary å få ryddet litt opp rundt Terassen, 
kanskje før 17. mai. Det vil settes en dag og frivillige søkes  
 
Einar: 
Rotaryskolen fortsetter i programmet fremover. En gang pr mnd ha litt 
Rotarystoff.  
 
Rotarys formål og verdier. 
* et mål/formål 
* et verdigrunnlag 
* en strategi 
 

Foredragsholder  

Kort om foredraget  

Referent Elin Lyftingsmo 

Neste møte Tirsdag 10 jan, Anders Ole Hauglid skal snakke om at det er 70 år siden 
krigsdramaet 

 


