
 

 

 

Referat fra klubbmøte nr. 15 den 14. november 2019 

Referent: Brit Fløistad 

Møtet ble ledet av: Terje C. Gløersen, President 

 

Åpning: En gjest ble ønsket velkommen.  

Klubbsaker: Presidenten viste til en vellykket musikkaften og minnet om julemøtet 19. 

desember 

Dagens tre minutter: Ian Kenworthy delte noen refleksjoner om den såkalte NAV-saken, og 

pekte på at hverken aktorer, forsvarere eller dommere i disse sakene har gjort jobben sin. Han 

minnet særlig om at dommere har en selvstendig plikt til å forsikre seg om at jussen er riktig.  

 

Medlemsopptak: Følgende nye medlemmer ble tatt opp på møtet.  

Marta Prerovska, Off.adm./IKT, sikkerhet (fadder Kirsten Riddervold Mourud) 

Lars Erik Harnes, Finans/eiendomsutvikling (fadder: Kirsten Ullbæk Selvig) 

Camilla K. Mehl, Undervisning/videregående (fadder: Johannes Øvereng) 

Rossana Porcu, Rådgivning/bygg og anlegg (fadder: Guillaume Koelsch) 

Odd Magne Rødseth, Næringsliv/akvakultur (fadder Roar Gudding) 

 

Torhild Hallre holdt velkomsttalen og pekte på at de opptatte medlemmene når var innlemmet 

i et stort internasjonalt nettverk, som innebærer at man kan besøke 35.000 klubber i 160 land. 

Hun viste til Oslo Rotary som en sterk og levende klubb med medlemmer med mye kunnskap 

og lange yrkeskarrierer. Hun rådet til å ta personlig kontakt, og samtidig holde seg oppdatert 

gjennom Rotarys hjemmesider.  

 

Marta Prerovska takket på vegne av de nye medlemmene, og fremhevet spesielt muligheten 

medlemskapet ga til å være med «å gagne andre». Hun avsluttet med et ønske om å bidra til å 

gjøre Rotary enda bedre.     

 

Yrkesforedrag: Rudolph Brynn ga et kort resyme av sin mangesidige studie- og 

yrkesbakgrunn som blant omfattet Europa College, Universitetet i Oslo, Sosialdepartementet 

og en periode i Brussel, hvor han hadde opplevd «europeisk samarbeid i praksis». 

Mesteparten av foredraget dreide seg om hans nåværende virksomhet som faglig leder i 

Universell utforming AS, hvis hovedfunksjon er utforming av standarder. Bilder som 

illustrerte ulike typer standarder bidro til å formidle hvor omfattende og viktig dette er. Brynn 

pekte på at formålet med standarder er likeverdig deltakelse, og at mens standarder er 

«nødvendig for noen» er det samtidig «bra for alle». Han viste til at vellykkede standarder 

forutsetter at man kommer tidlig inn i en planleggingsprosess. Nødvendige egenskaper hos 

ansatte som arbeider innenfor dette området er ifølge Brynn likeverd, engasjement, 

profesjonalitet og kreativitet.  

Lars Martin Mediaas er ansatt i Kommunaldepartementet. Han viste til hvordan hans 

profesjon som økonom kan brukes i en rekke sammenhenger og pekte på sin bakgrunn i 

Tankesmien Agenda, forestillingen Mamma Mia på Folketeatret og Rikshospitalet. Han 

understreket at man lærer mye om en virksomhet ved å se på økonomistyringen. Mediaas, 

som understreket viktigheten av å reise utenlands, fortalte om en meget internasjonal 

studieperiode fra St. Sunniva skolen i Oslo, videregående i Tanzania, cand.mag. i Australia, 

og mastergrad i Frankrike. Han avsluttet med å peke på problemet med ulikheter, og på at det 

snarere er samfunnet enn politikerne som reagerer på dette.    

 


