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Stjørdal Rotaryklubb 

Distrikt 2275 

STED: Hotel Quality 

TIDSPUNKT: 19:30 

MØTELEDER: President Thorbjørn Kristensen 

REFERENT: Sekretær Finn Jarle Sørli 

ANTALL TILSTEDE: Medlemmer: 20 Gjester: 0 

VINLOTTERI OG KAFFE:  500,- 

FØDSELSDAGER: 
Carl Petter Sakshaug, 09. 01. 1960, 57 år  

Finn Jarle Sørli, 10.01.1969, 48 år 

 

Thorbjørn ønsker velkommen til Presidentens møte.  

Vi fortsetter den gode trenden med godt oppmøte og høy stemning. Vintrekkingens heldige vinnere 

er Carl Petter og Jon Eidsvik. En sang hører med for å løsne opp ytterligere.  

Jon Eidsvik har et innlegg om planleggingen av Distriktskonferansen som avholdes på Hotel Quality 

15. til 17. september. Oppfordrer alle til å sette av denne perioden for å delta der. Jon leder denne 

planleggingen og har flere komiteledere med seg 

Toralf er påtroppende guvernør. Jon sier at denne opplæringsprosessen han er i nå, og som våre 

tidligere guvernører har vært med (det er hele 4 i tallet fra Stjørdal Rotaryklubb!) har en veldig sterk 

påvirkning på de. Det er en påvirkning som tydelig vises, de har en utrolig entusiasme etter denne 

prosessen. 

Komitelederene har spurt flere av klubbens medlemmer om å være med å hjelpe til, og flere vil bli 

spurt. 

Ole Myrbekk skal lede Bli kjent kvelden på Kimen 

Lars er Sekretær  

Thor Kleven er leder for Økonomi og setter opp planene. 

Carl-Petter leder Informasjon og PR 

Are har ansvaret for Programmet sammen med Toralf. 

Tema for Distriktskonferansen er Rotary som fredsskapende aktør 

Stjørdal Rotary er uten tvil den klubben i verden som har avholdt flest konferanser. Vi har avholdt for 

klubbens egne Guvernører og noen naboklubber, så vi har mye erfaring med dette. 

Distriktskonferansen er an arbeidssom sak, og mange fra klubben må være med å bidra. «Vi er i gang, 

vi går utmerket»! 
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Ole Myrbekk har et innlegg om dugnaden på Kimen, Kulturbærerne. Han sier det er stadig færre fra 

klubben som har mulighet til å bidra på dagtid, men med Ole’s vidtrekkende nettverk klarer han å 

fylle opp med folk til den. På kveld går det greit å skaffe folk fra klubben. 

Han oppfordrer oss til å svare raskt på mailene om forespørsel på deltakelse.  

Dugnaden er samlende for klubben og alle som deltar opplever at det er sosialt og trivelig. Spesielt i 

pausene mellom øktene. 

Program for dugnader i år 

Riksteatret: 
Torsdag 9. februar.   Antatt behov 8.       Kollaps i kulissene 

Tirsdag 14. mars.       Antatt behov 6        En mann ved navn Ove 

Torsdag 30. mars.    Antatt behov 2.        Fire begravelser og ett bryllup.  NB! Forestilling i Lokstallen 
Mandag  3. april.     Antatt behov  6.        Bukkene Bruse på Badeland.   2 forestillinger. 

Fredag 27. oktober.  Pulverheksa. 

Nord-Trøndelag Teater 
Lørdag 18. februar    Antatt behov   4 

Håvard har innlegg om PETS-President Elect Training Seminar. Håvard er Distrikts trainee for Toralf. 

Guvernøren har ansvaret for PETS. Planlegging av PETS blir i perioden 18. til 19. mars og det vil bli 

sendt ut innbydelse til lederne i Distriktsmøte-komiteene.  

PETS avholdes i perioden 1. til 2. april og er et treningsseminar for innkommende Presidenter. Det er 

møteplikt for de. Burde vært det for sekretærer også, og det anbefales at de deltar. Det anbefales å 

stille med minimum to stykker fra klubben. Møtet blir på Hotel Quality 

På formiddagen 1. april starter Programmet med TRF-seminar (TRF – The Rotary Foundation, 

Rotaryfondet) som er opplæring til å søke om støtte til Rotary International. 

Fredag Den 31. mars på kvelden, blir det avholdt Distriktsmøte med lederene på Distriktsnivå. Blant 

annet skal Assisterende guvernører skal være med der.  

Det er viktig at vi deltar på opplæringsarenaene. Håvard understreker også at Guvernørene blir veldig 

entusiastiske etter å ha deltatt i opplæringsprogrammet. Det er gode opplæringsprogrammer i 

Rotary. 

Magne har innlegg om RYLA og ungdomsutveksling. 

Han bistår i arbeidet med å få til en ungdomsutveksling. Vi har en god kandidat fra Åsen, en jente 

som ønsker seg til New Zeeland, USA eller Australia.  

Søknaden er sendt og det skal være en samling neste helg for å vurdere alle de søknadene som er 

kommet inn. Vi må regne med at vi får en student til sommeren av. Hver enkelt må tenke over om de 

kan være vertskap for denne. 
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På neste møte skal vi ha presentasjon av Ersgard, «En smak av Ersgard.» Dette blir et åpent møte. 

Invitasjon med ytterligere opplysninger kommer. 

Thorbjørn spør forsamlingen om det er forslag til andre gaver enn vin til foredragsholdere. Vi har hatt 

andre gaver tidligere. Forslag er et fat eller krus med samme motiv som vimpelen vår. Et kort som 

viser at foreleseren har hatt foredrag til oss er også ønskelig 

Er det aktuelt med ID-kort? Kanskje kan vi få kortet på telefon som en app. Vi hører med Terje hvilke 

muligheter som ligger der. 

Helt på slutten av møtet går Thorbjørn igjennom to av de komiteene som er satt opp.  

Internasjonal- og grunderhjelpen. Vi skal gå igjennom alle etter hvert, men alle komiteer skal avholde 

et møte og levere inn referat i Medlemsnettet i løpet av perioden. 

 


