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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Dette året har i Rotary-sammenheng begynt fantastisk. Hans Anders med gode medhjelpere har sydd
sammen et utrolig program, dette må være den beste måneden jeg har vært med på i min tid i Rotary.
Vi har lært om alt fra strømprising (f.eks. nye utenlandskabler => dyrere strøm) til NOAH´s kamp for videre
behandling av farlig avfall, til vårt lokale brannvesens beredskap. Vi fikk en herlig avslutning på måneden
med vår tidligere fylkesmann Erling Lae, som drodlet over spennende temaer i dagens samfunns-debatt.
Oppmøtet har sprengt grenser, og som en av våre veteraner nevnte for meg: Det er gøy å være med i Rotary med
sånt program og med sånt engasjement og oppmøte!
Noe som bringer meg over til et annet tema - nemlig vår strategi omkring medlemsutvikling.
Som president i Rotary har man ikke uinnskrenket makt, men man har muligheten til å påvirke ved å ta opp
temaer man er opptatt av. Og jeg har lyst til å stille noen spørsmål ved dagens praksis omkring medlemsutvikling,
og så får klubben bestemme veien videre.
Vår nye 3-årsplan som ble vedtatt så sent som i høst (også av meg.....) sier at målsetningen er 55
medlemmer. Pr. i dag er vi 53 og har 2 reflektanter. Årlig antar vi en gjennomsnittlig avgang på kanskje 2,
og planlegger for 3 nye medlemmer. Ved opptak skal vi ha fokus på yngre (kvinner og menn) og kvinner. Selve
nomineringsprosessen baseres på tidligere praksis, og kan ta fra kort tid til måneder.
Medlemsutvikling var tema på peismøtet i mai. Medlemskomiteen med Elin Røed i spissen gjør en formidabel jobb, og
medlemstallet vårt har vært meget stabilt de senere årene. Jeg ønsker allikevel at dette skal diskuteres på ny, men med en
annen vinkling:
✔ Hvor "hellig" er makstallet på 55 ? Hva om vi over kort tid får muligheten til flere nye godt motiverte medlemmer ? Blir
vi en dårligere klubb om vi er 60, 70 eller 80 ? Burde vi endre strategien til å si et minimum antall medlemmer, og ikke
maksimum ?
✔ Normalt spør vi ikke mulige medlemmer før de foreslås. Hva med f.eks. tidligere Rotary-medlemmer som på eget
initiativ igjen ønsker å bli medlem ? - og skal de eventuelt i gjennom en ny reflektantperiode ? Disse er jo typisk "eldre
menn", skal de stille sist i køen ?
✔ Basert på tidligere praksis behandler medlemskomiteen innkomne forslag normalt på peismøtene (alle medlemmer kan
foreslå). Dette medfører at behandlingstiden kan variere mye, noe som kanskje kan være til frustrasjon for noen. Er dette
greit, eller burde vi endre praksis til en "kontinuerlig" behandling hvor mye kan gjøres på mail ?
✔ Strategien sier fokus på yngre og kvinner. Betyr det at vi sier nei til eldre kvinner og menn som er godt motiverte ?
Jeg tenker at det nettopp i godt voksen alder kan være utrolig flott å være med i en klubb som vår.
Velkommen til peismøter 11. februar. Her vil det også bli spurt om forslag på kandidater til Paul Harris Fellow,
Æresnysgjerrig, Ryla og Summercamps (husk å begrunne forslaget). Se håndboken på hjemmesiden vår for mer info.

Rotary-hilsen fra Stig

ROTARY INTERNATIONAL WORLD WIDE er
nå representert med klubber i 200 land. Land merket GRÅ
har ingen Rotary klubber enda.

ROTARY FACTS & INFO..............
Det er 1,2 millioner Rotarianere i 33.000 klubber verden
over, og DU er eksklusiv medlem av denne organisasjonen.

Hva er MATCHING GRANT........
Siden Matching Grant ble startet i 1965 har Rotary Foundation godkjent og finansiert tusenvis av prosjekter.
Matching Grant er kort fortalt at to internasjonale Rotary
klubber går sammen om å delfinansiere og gjennomføre et
hjelpeprosjekt med formål å gagne nødstilte mennesker.

ROTARY KOM TIL NORGE i 1922, da ble Kristiania
Rotary Klubb konstituert på RI´s stiftelsedato 23. februar.
Senere byttet navn til Oslo Rotary Klubb, og er i dag den
eldste Rotary klubben i Skandinavia.
Norge er av de land i verden med høyest Rotarianer tetthet.
Ca én av 300 innbyggere er Rotarianer.
Norge er delt opp i 6 distrikter, og vårt distrikt 2290 representerer Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

JANUAR VAR EN TOPPMÅNED
med meget interessante temaer og foredragsholdere. Blir noe
å strekke seg etter og ikke lett å "toppe" den.
Når det gjelder frammøte - så også en HIT med 39 fremmøte
medlemmer + vår nye reflektant Eli-Ann Murberg Casso +
foredragsholder + Jarlsbergs redaktør med spisset penn.
Dette var på møtet med NOAH den 14/1, men de andre
møtene i januar lå ikke langt etter i antall fremmøtte.
- Januar startet 7/1 med utenlandskabler og strømprising.
Et komplisert og vanskelig tema, og tross godt forklart av
Jørgen Bjørndal sitter nok mange igjen med spørsmåltegn
:-) (beklager ikke bilde fra denne kvelden).

Program FEBRUAR 2020
Tirsdag 4.

"KAN BILER KJØRE PÅ VANNET"
Spennende foredrag av fysiker Bernt Sørby
som jobber med flytende motorvei prosjekter
og andre fysiske utfordringer.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 11.

: Hans Anders Rygh
: Ole Herman Nordby

PEISMØTER - KOMITEMØTER Møtetema fra presidenten. Komiteledere
bestemmer møtested og innkaller.
HUSK REFERAT (adresser nedenfor)

Tirsdag 18.

NB! STYRET møter i forkant kl. 1800
3-minutter ved Olav Grande
PRESIDENTENS KVELD - Stylish Attire
PIZZA AFTEN - OPPTAK AV NYTT MEDLEM
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 25.

- Så 14/1 var det NOAH´s Carl Hartmann som kjemper for
videre behandling av farlig avfall, og en tilbakeføring av
Langøya som skal bli Holmestrands grønne lunge.

: Møte og Kameratskap v/Timmy
: Torstein Sagen

3-minutter ved Jan-Arne Rønningen
ET "VIKINGTOKT" I VÅR TID
Per Halvor forteller om sin seilas fra
Holmestrand til Kanariøyene
Ansvarlig
Referent

: Svein Otto Schjerven
: Martin Sagen

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller
3-min MÅ SELV sørge for stedfortreder ved fravær.

- Den 21/1 var det bokstavelig talt "gutten i røyken" Hans
Otto Schjerven ved Vestfold Interkommunale Brannvesen
som orienterte om struktur, beredskap, ikke bare brannutrykninger, men alle varierte oppgaver de er pålagt å utføre.

President 2019-2020
Mob 959 98 831

Stig Kløvstedt
stig.klovstedt@gmail.com

Sekretær
Mob 926 62 887

Heidi Hammervik
heidi.hammervik@gmail.com

Programsjef
Mob 934 80 161

Hans Anders Rygh
hans.anders.rygh@gmail.com

WEBmaster
Mob 922 06 770

Bjørn Nymoen,
bnymoen@h-nett.no

Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
olav@limaco.no

Fødselsdager i FEBRUAR
08.
14.
15.
23.

Frode Ekeli........................... 59 år
Johan Svele (æresmedlem).... 89 år
Espen Andresen.................... 62 år
Rotary International.............115 år

VI GRATULERER
Hemmeligheten ved å forbli ung
ligger i å leve hederlig,
spise langsomt og lyve om alderen

Månedsbrev Februar 2020 er sponset av:
- 28/1 fikk vi en herlig og variert "lay back" stund med vår
tidligere fylkesmann Erling Lae, med spennende temaer om
fylker, kommunesammenslutninger, og friluftsliv.
Kjære alle sammen - så sant du har anledning, møt opp til
nettverksbygging og interessante møtekvelder og vis at du
er en ROTARIANER og ikke bare et medlem av Rotary.

TORP MASKIN A/S
Hauganveien 366
tel 33 06 19 10

N-3178 VÅLE
fax 33 06 00 70

torp.maskin@online.no

www.torpmaskin.no

LANDINI traktorer - maskiner - redskaper

