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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: 18 Gjester: 1 

VINLOTTERI OG KAFFE: Kr 270,- 

FØDSELSDAGER: Magne Kjerkreit 21.mars, 56år 

 

Det er utrolig mye positivt som skjer i vår region, og det er viktig at det blir formidlet. Dette er en av 

de møtene som har bidratt til det 

Thorbjørn ønsker velkommen til ukas møte. Det er godt oppmøte 

Vinlotteriets vinner er Tordis. 

Tordis tar en 3 minutter og informerer fra Presidentforum på Steinkjer, der hun representerte 

Stjørdal Rotaryklubb. Tretten klubber var representerte der. Det er mye bra arbeid som blir gjort 

rundt omkring i klubbene og Tordis fortalte at hun fikk presentert vår klubb og vårt arbeid meget bra.  

Inger Ruthgerda oppfordrer oss til å finne kandidater til RYLA. Vi mangler en deltager, som vi 

sponser. 

Berit Rian er Administrerende Direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Hun har selv vært 

mangeårig medlem i Rotary, og første kvinne i Trondheim Vest. Hun har bakgrunn fra Bank, fra DNB, 

gamle Fokus Bank. 

Det er mye positivt som skjer i Trondheim og Trondheimsregionen. Trondheim er 

Teknologihovedstaden i Norge og har blitt anerkjent som det.  

Det er mye bra som kjennetegner Trondheimsregionen og Trondheim har «alt» å by på. Det er 

attraktiv kultur med Olavsfestdager, matfestival og jazz. Vi har kjente forskere som Moser’ne. Det er 

en rekke initiativ til nyskaping, som Trondheim Tech Guide, NTNU og Sintef. Det er kommet inn mye 

investeringskapital fra bla Investinor, Kvarva, Salvesen & Thams. Det er investeringsselskaper som er 

villige til å bruke mye kapital. Grunder og entreprenørskap blir ivaretatt gjennom bla NTNU 

entreprenørskapskole, Trondheim Maker Faire og flere. Det er NTNU og Sintef som ligger i bunn i 

flere av disse initiativene. 

Vi er førstevalg på studie, boforhold og jobb og et godt andrevalg som feriested.  

Trondheimsregionen = Mulighetenes region 

Næringsforeningen er en interesseforening for bedrifter og kunnskapsorganisasjoner, og er en 

næringsforening for Trondheim, Malvik, Melhus, Skaun, Klæbu og Midtre Gauldal. 
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Næringsforeningen skal bidra til at Midt Norsk næringsliv skal bli landets sterkeste. 

De jobber for bedre samarbeid mellom videregående skoler og næringsliv og det er spesielt yrkesfag 

som har fokus, og det er mål om å få flere studenter til å bli i regionen etter endt utdannelse. 

 

Det åpnes for spørsmål og kommentarer til slutt. Se linkene under for aktuelle saker 

http://www.kreativtnorge.no/ «Dugnaden Kreativt Norge» 

http://hjerteplanen.no/ «Trondheim skal bli Norges mest åpne og levende by» 

http://hjerteplanen.no/prosjekter/hjertepromenaden/ «Hjertepromenaden – Byen rundt på en time 

http://www.technoport.no/  «Tekonologiportal» 

https://www.ntnu.no/aktuelt/pressemeldinger/2016/starmus «Verdens mest ambisiøse vitenskaps- 

og musikkfestival flytter til Norges teknologihovedstad Trondheim» 

http://www.norban.no/  «NorBAN – Norwegian Business Angel Network» 

https://angel.co/norway/investors «Norway Angel Investors» 
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