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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: 2 

VINLOTTERI OG KAFFE:   Kr 356,- 

FØDSELSDAGER: Ingen i perioden 

 

Vintrekningens vinnere ble Ole Myrbekk og Thor Kleven 

Etter vinterturen mangler vi fortsatt en del ski og støvler og det oppfordres til å levere utstyr til Carl 

Petter. 

Det blir dugnad i Prestegårdshagen den 25. april. 

Ukas foredragsholder er Alexander Finsnes, student fra NTNU der han går 3dje år på «Bygg og 

Miljøteknikk», er 22 år og opprinnelig fra Stavanger. Han er en aktiv ung mann med allsidige 

fritidsinteresser og jobber på Værnes i tillegg til studiene. 

Han har vært 2 uker rundt om i Trøndelag og hatt foredrag for de Videregående Skoler. Det er et 

utrolig godt foredrag han holder for oss, og han får masse positive tilbakemeldinger fra forsamlingen.  

Det er masse humor, god fremføring og han svarer godt for seg. 

Som student på NTNU har man tre studiebyer å velge mellom. Det er Trondheim, Ålesund og Gjøvik. 

NTNU er mer enn bare Teknologifag. Det er et bredt fagtilbud innenfor teknologi, naturvitenskap, 

humaniora og estetiske fag, samfunnsvitenskap og økonomisk-administrative fag. 

Profesjonsutdanning i medisin, psykologi, lærer, billedkunst, musikk og arkitektur. Her er det noe for 

enhver smak og interesse. 

 NTNU ønsker å rekruttere flere jenter inn i studiene, og det er flere studier der jentene får en fordel 

med ekstra poeng, men det er også en del studier der disse er fjernet da målet med antall jenter inn 

på studiet er nådd. 

Universitetet har utvekslingsavtaler med en hel del universiteter rundt om i verden og det er gode 

muligheter for å ta deler av studiet i utlandet. 

NTNU har nesten 10% utenlandske studenter. 

Det er godt engasjement blant tilhørerne og han får masse spørsmål og gode tilbakemeldinger på sitt 

foredrag.  

Se link til NTNU for mer info. http://www.ntnu.no/  

http://www.ntnu.no/

