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Kronikk
Vår utfordring
Medlemsskapskomiteen hadde ansvaret for møtet den 11.10. 2011. Vi
innledet og inviterte til diskusjoner og delte forsamlingen inn i grupper som
hver for seg kom med kreative forslag som nå komiteen har fått til å jobbe
videre med.
Vår utfordring er å verve nye medlemmer og greier vi ikke det, så hjelper det
ikke å ha 55 til 60 medlemmer på en liste hvor bare ca en tredel møter jevnt
og trutt. Dette er akkurat det samme som skjedde i min gamle klubb. Da fant
vi ut at noe måtte gjøres og det vi gjorde, var at to klubber ble til en.
Dette er ikke noen endelig løsning, men vi kan trekke pusten, mens vi bruker
tiden til å finne løsninger for å skaffe nye medlemmer. Vi må jobbe for å senke
gjennomsnittsalderen og vi må få tak i yrkesaktive medlemmer. Vi må gjøre
klubben vår attraktiv og interessant. Vi må sette store krav til
møteprogrammene våre, de må innby i seg selv til at medlemmer og
potensielle medlemmer kan fristes til å delta på møtene våre.
Vi må ikke grave oss ned i Rotarystoff og klubbsaker og evig mas om å skaffe
mer penger. Vi må være det bevisst, men det må ikke få hele fokuset.
Vi må heve blikket mot å få klubben til å fungere godt og at medlemmene
har det fint og liker og gjerne vil gå på våre møter. Medlemskomiteen er
målbevisst og vi har to meget viktige oppgaver å ta fatt på:
1. Ta vare på og utvikle gode råd som vi fikk på vårt møte den 11.10.
2. Aktivisere medlemmene til å se seg rundt og prøve å finne potensielle
Rotarianere som vi kan få med på møtene våre.
Hvis vi så får nye medlemmer så må hver og en av oss ta godt vare på dem
og virkelig få dem til å føle seg vel på møtene våre. JPA.

Referater
Referat, rotarymøte 4. oktober. 2011
Møtet ble innledet med at presidenten holdt minneord over Børre Normann Olsen som døde
21.august, 67 år gammel. 3.min ved Anne Wenche Lindboe: Temaet hennes var hunden som
menneskets beste venn. Hun hadde en gjennomgang av hvor viktig hunder er, hva de kan og
hva de gjør for oss mennesker.
Arne Fuglum hadde deretter en grundig orientering om opplegg og program for Handicamp
2012. Vår klubb er medarrangør som skal foregå på Haraldvangen i Hurdal i juli neste år.
Ellers var det samtaler og vinlotteri. Oddbjørn Solstad Ref.
Referat, rotarymøte 11. oktober. 2011
Presidenten åpnet og ledet møtet.
I sitt 3-minutt fortalte Peppe Tamburro om sin ”Tamburro-modell”, presentert i klubben
tidligere, ny kunnskap og tanker. Modellen skal han presentere ved Berkley University i neste
måned. Medlemskapskomiteen v/Jan Petter Andersen hadde ansvar for kveldens program.
Tema var selvfølgelig ”Hvordan verve nye medlemmer?”. Merete Brodtkorp, Svein
Stubberud og Tomas Lyngstad, landspresident i Rotaract Norge hadde korte innlegg.
Forsamlingen ble så delt i fire grupper. Etter diskusjon i gruppene presenterte hver gruppe
sine synspunkter og ideer. Jan Petter Andersen takket for alle innspill. Disse ville
medlemskapskomiteen ta med seg i sitt videre arbeid.

Jan Petter Andersen
Presidenten avsluttet møtet. Ref: KGO

Referat, rotarymøte 18. oktober 2011.
Dette møtet ble holdt i Newton-rommet på Strømsø skole.
Høyskolelektor Vegard Sjøvik orienterte om hva et Newton-rom er og om hvilken rolle han
har som leder av dette rommet hvor han bl.a. underviser lærerstudenter ved HiBu.
Dette rommet inneholder både vannkraftmodeller, smarthusmodeller og høyskolens
installasjoner. Hovedområdet er regulering og energisparing. Forhåpentlig vil rommet kunne
trigge elevenes interesse for realfag, aktivisere elevene ved å prøve ut spennende, moderne
utstyr og styrke høyskolens samarbeide med industrimiljøet i Drammen.
Rommet har blitt til ved et samarbeide med fylket, kommunen og en rekke lokale bedrifter.

I Newton-rommet
Oddbjørn Solstad Ref.

Referat, rotarymøte 25. oktober 2011.
Presidenten ledet møtet. Jan Rognebakke holdt 3-minutt. Han brukte sin tid til en rask
drøfting av hvilke energiproduksjon som i fremtiden ville være mest tjenlig for Norge i
tillegg til vår vannkraft. Etter hans mening pekte gasskraftverk seg ut som det Norge burde
satse på.
Distriktsansvarlig for TRF og Polio Pluss Sverre Øverland, Kolsås RC, disponerte resten av
møtettiden. Han snakket om Rotary Foundation, om de ulike utdannings og kulturelle
programmer, de mange prosjekter rotary driver verden over. Tok så for seg de ulike fonds,
hvordan de er bygget opp og hvor pengene kommer fra, hvordan klubbene med ideer kan få
tilgang til midler. Tilslutt brukte han tid på End Polio Now, økonomi og hvor nær vi er enden
på dette prosjektet.
Stort sett står det meste av hva han foredro i håndboken. Den gamle, garvede rotaryforsamling
som var tilstede hadde lite nytt å hente.

Sverre Øverland, distriktsansvarlig RF
Ref: KGO

Fødselsdager
Erik Coward – 7. oktober – 74 år

Frammøte
Fremmøte for oktober ble 49,0%
Følgende 12 medl. hadde 100% fremmøte:
Jan Petter Andersen
Robert Bjørka
Jan-Harald Eikeland
Johan Ek
Arne Fuglum
Olav Hagen
Bjørn Frode Hansen
Knut Knutsen
Knut Grønvold Olsen
Trygve Rognan
Juul Arne Sandnes
Harald Sjåstad
Svein Stubberud

