
Referat fra klubbmøte nr. 11 den 17. oktober 2019. 

Referent Knut Bakkevig 

Møtet ble ledet av president Terje C. Gløersen, som innledningsvis stolt pekte på at lerret nr. 2 nå er 

på plass i salen, og han refererte et av sine tankevekkende gruk. 

Åpning:  59 medlemmer og 3 gjester ble ønsket velkommen. 

Klubbsaker:  Leiv L. Nergaard ble gratulert med sin 75-års dag.  24.10 er verdens poliodag, og 

klubben har overført kr. 50.000 til Polio Pluss.  16 er påmeldt til lutefiskaften 1.11, og det er plass til 

flere.  John Dyson har måttet melde seg ut av klubben etter 33 års medlemskap. 

3 – minutter var ved Jan CH Endresen, som hadde flere gode råd om reiseforsikring.  Når noe alvorlig 

skjer, er reiseforsikring viktig å ha.  Det er en del unntak i forsikringen for folk over 70 år, som det er 

viktig å være klar over.  Forsikringen dekker vanligvis ikke streik eller konkurs. 

Foredraget bestod av 2 yrkesforedrag.  Først ute var Randi Svenkerud Flesland.  Hun vokste opp i 

Oslo, og fikk utdannelse som siviløkonom i Dublin.  Arbeidet 17 år i NSB i forskjellige jobber, sist som 

visekonsernsjef.  Så gikk hun til Avinor som konsernsjef.  Der var det nødvendig med en nokså stor 

nedbemanning.  Flyvelederforeningen var vanskelig å ha med å gjøre, og det ble et stort mediekjør, 

men Randi var stolt over resultatet. Neste stopp var Forbrukerrådet, som ble en bedre tid.  Hun 

sluttet i 2018, og har nå et roligere liv som 64-åring.  Bestemor, styreverv, foredrag og mentor for 

ledere. 

Neste mann ut var Espen Wisting Abrahamsen.  Han er 48 år gammel, gift, og har 4 barn.  Utdannet 

som IT-ingeniør, men er mer opptatt av mennesker.  Han har i 9 år vært leder for Sens 

Arbeidsinkludering, som arbeider for NAV med å få mennesker i arbeid.  Det er viktig å skape 

motivasjon hos den arbeidssøkende. Det er ikke så vanskelig å få jobb, men vanskelig å stå i den.  

Oppfølging er nødvendig.  Her har Sens høy kompetanse, og har oppnådd gode resultater. 


