
 

 

 

Referat fra klubbmøte nr. 14 den 7. november 2019 

Referent: Morten Opstad 

Møtet ble ledet av: Terje C. Gløersen, President 

 

Åpning: Totalt fem gjester fra inn- og utland ble ønsket velkommen. Det var 60 medlemmer 

til stede på møtet. Presidenten bidro også denne gang med et Gruk ordtak fra Piet Hein. 

Klubbsaker: Marianne Smith Magelie ble takket for et vellykket arrangement på restaurant 

Lofoten. Klubben fikk stor anerkjennelse for Polio pluss programmet på distriktskonferansen 

lørdag 2. november. Kjetill Gunnarson holdt et engasjert innlegg om mentorprogrammet for 

ungt entreprenørskap, hvor det nå er etablert et nært samarbeid med Rotaract. Det er tre ulike 

mentornivåer og Kjetill viste frem en liste over ungdomsbedrifter som nå var «tildelt» 

mentorskap fra navngitte medlemmer av klubben. 

Dagens tre minutter: Randi Flesland tok i sitt innlegg utgangspunkt i at vi nærmet oss julen 

og kom med noen formanende ord om de nye barnelekene som er tilkoplet internett – særlig 

da den populære Cayla dukken. Disse lekene har både manglende sikkerhet og personvern, de 

har ulovlige brukervilkår og inneholder skjult markedsføring og kan ikke «holde på» 

hemmeligheter. Lekene kan derfor med enkelhet bli hacket av utenforstående, og fremmede 

personer kan dermed kommunisere med barna gjennom den internett-tilknyttede dukken. 

Disse er lekene blitt forbudt i flere land. Også andre leker kan hackes slik som GPS-klokker 

for barn. 

 

Foredrag: Klubben hadde gleden av å få besøk av distriktsguvernør Baard Lund, trønder av 

herkomst. 

Baard har bakgrunn som partner fra Kaluna Norge AS, ulike management for hire stillinger 

og nå sist som Managing Director i Bertel O Steen Airport Solutions AS.   

Baard tok utgangspunkt i at han så på seg som en endringskonsulent for Rotary. Sammen med 

sitt gode team, og innenfor planene til verdens president Mark Maloney, arbeidet han for å 

gjøre oss som Rotarianere bedre. Han hadde fått gode støttespillere også i FN-sambandet og 

NHO, som ville samarbeide med Rotary. 75 års jubileumet til FN-sambandet skal benyttes 

som en katalysator i samarbeidet.  

Baard fremhevet at vi må trene på å bli bedre som Rotarianere, vi må ta med oss våre 5 

grunnverdier og bruke dem i hverdagen, vi må trene og bli bedre på sosiale medier. Den nye 

nettsiden www.rotary.org er kåret til en av de beste til informasjonsformidling. Rotary må 

fornyes for ikke å tape. 

Videre mente han at det er viktig med god ledelse i den enkelte klubb.  

Dessuten er det igangsatt et prosjekt med forenkling av regelverket. Det satses på IT, og ny 

felles IT-plattform skal komme for alle klubbene. 

Baard utfordret klubbene til å starte flere prosjekter – det var penger tilgjengelig. 

Hans målsetning er å øke medlemsmassen gjennom en endring i medlemsrekrutteringen. Vi er 

2000 medlemmer i distriktet og det er plass til 500 -1000 i tillegg. Medlemmene må bli satt til 

oppgaver de opplever som meningsfulle. Han fremhevet at nye medlemmer må raskt inn i 

posisjoner i klubbene. Vi må våge å tenke nytt og gjøre noe annerledes. 

Baard ønsket seg flere klubber i distriktet og at klubbene kan arbeide på prosjekter sammen. 

Han nevnte også at Rotary fortsatt ville ha muligheten til å bli valgt til TV-aksjonen. Selv om 

vi hadde tapt i konkurransen tidligere, mente han at vi fortsatt har muligheten til å bli valgt ut. 

Baard avsluttet med å fremheve sitt «slagord» 

 

«Sammen om prosjekter» 

 

http://www.rotary.org/

