
Referat fra klubbmøte nr. 10 den 10. oktober 2019 

Referent: Kerstin Biering 

Møtet ble ledet av president Terje C. Gløersen 

 

Åpning: 53 medlemmer og 4 gjester ble ønsket velkommen. 

 

Valg: Valg av styre 2020 – 2021. Ingelin Killengreen presenterte sine styremedlemmer som 
hun bl.a. har valgt med hensyn til både forskjell i alder og yrkeserfaring. Disse er: Christoffer 
Millan, Suela Kristiansen, Jon Axelsen, Jostein Refsnes og Karen Alette Melander. 

Ole-Wilhelm Meyer ble valgt som president for Rotary-året 2021 – 2022. 

Klubbsaker: Frist for innlevering av forslag til nye medlemmer er den 14. oktober. Kristin 
Mourud minte om at frist for forslag på navn til kommende utvekslingsstudent er 1. 
desember. 

Dagens 3- minutter: Kjetill Gunnarson, i komiteen for ungt entreprenørskap, presenterte 
Rotina Ressini som i år har fått 1. pris som Norges unge entreprenør. Rotina fortalte 
engasjert om sitt arbeid for å oppnå denne utmerkelsen, og avsluttet med at hun fortsatt 
har: «store drømmer som skal realiseres».  

Foredrag: Stig Klingstedt introduserte dagens foredragsholder Brage Baklien, som er 
statssekretær i Finansdepartementet. Tittelen på hans foredrag var Statsbudsjettet for 
2020. Han innledet med at vi i 2020 får «et ansvarlig budsjett for et grønnere mer moderne 
og tryggere Norge». Baklien startet med et tilbakeblikk på hva som har påvirket den sittende 
regjeringens økonomiske resultat i 2019:  

 Flere har en jobb å gå til, dvs. 50.000 har kommet i jobb, hvorav 4 av 5 i privat sektor. 

 Norsk økonomi og vekst er i oppgang, men påvirkes av usikkerhet i utlandet f. eks. 
Brexit og økende handelsbarrierer. 

 Svekket kroneverdi  

 Økende optimisme i næringslivet 

 Redusert bruk av oljepenger  

 Økonomisk støtte til mindre bedrifter 

Noen av regjeringens utfordringer i 2020 er: 

 Forpliktende samarbeid internasjonalt 

 Redusere gapet mellom statens inntekter og utgifter 

 Øke arbeidsinnsatsen og stå lenger i jobb 

 Legge til rette for vekst og verdiskaping i næringslivet 

 Styrke innsatsen for transport, samferdsel og infrastruktur  

 Prioritere innsatsen for barn og unge 

 God kommuneøkonomi 

 Økonomisk økning innen forsvars- og samferdelssektoren 

 Øke kapasiteten innen politiet  

 Å føre en ambisiøs og offensiv klimapolitikk. 


