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Komitéen jobber videre med utplassering av 
parkbenker, skilting av kirker og dugnad i 
Hafslund-alléen. Det kan imidlertid bli en 
utfordring med gjennomføringen i disse korona-
tider. 2 nye prosjekter er vurdert; rydde et 
kulturminne i Ullerøy og et vaksinasjons-prosjekt. 
Det første legges på is så lenge vi har dugnaden 
på Hafslund hovedgård. «Revaksinasjons-
prosjektet» er omfattende og ble brått høyaktuelt 
i disse tider. Komitéen har foreslått at prosjektet 
løftes opp til Intercity/AG-nivå.  

Komitéen blir også utfordret på inntekts-
bringende prosjekter og det mangler ikke på 
forslag fra klubbens medlemmer; alt fra 
«humlehotell» og «grasrotandel» til 
sommermarked og hytteovervåkning i Høysand. 
Men hva skal pengene brukes til? Det trengs en 
prinsippdiskusjon i klubben i tillegg til en 
handlingsregel ved bruk av våre oppsparte 
midler. 

Gjennomsnittsalderen i komitéen er 77 år og det 
er min erfaring at vi trenger å tilføre klubben mer 
energi for å kunne påta oss nye og større 
prosjekter. Hvordan friste yngre generasjoner til 
å la seg verve som R-medlemmer? Klubbens 
medlemmer har mange forslag. Personlig tror jeg 
mest på Sarpsborg Rotary-modellen, fokusere 
på en liste med engasjerte ressurspersoner og 
med tett oppfølging. Dette var også modellen til 
Paul Harris da han en gang ønsket å danne en 
motvekt til ville tilstander i Chicago. 

 

God Påske! 

 

Hilsen Morten Pehrsen (leder av prosjektkomité) 
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Møteprogram: 
 

April  

1/4 Videomøte 

8/4 Påskeferie 

15/4 Videomøte 

22/4 Videomøte 

29/4 Videomøte 

 
 

Klubbinformasjon: 
Charterdato: 22. mai 1975 
Møtested: Skjeberg Rådhus (Kantina) 
Møtetid: Onsdag kl. 19.00 

Styret: 
President: Rune Larsen 
Innk. President: Rune Larsen 
Sekretær: Arne S Nielsen 
Kasserer: Per Frode Rismark 
Past President: Einar Gundersen 
Styremedlem: Per Halvorsen 

Månedsbrevkomité: 
Per Brevik – Kai Brandstorp – Ivar Haug - Søren 
Pyntlund – Rolf Jul Strand 
 
Stoff til månedsbrevet: 
Per Brevik Løkenveien 17 
1743 Klavestadhaugen Mobil: 913 67 848 

e-post: perbrevik46@gmail.com   
www.skjeberg.rotary.no   

mailto:e-post:%20pebpost@c2i.net
http://www.skjeberg.rotary.no/


Referat fra klubbmøte 4. mars 2020 
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus   
Program: Økonomi 
Fødselsdag: President Rune 22/2 og Herleik 27/2  
Møtt i andre klubber: Herleik  
Tilstede: 72,7 % 
Referent: Søren Pyntlund 
 
Rune bød velkommen til møte i Skjeberg Rotary.  Sekretæren var i Schiphol Lufthavn og på vei 
hjem og derfor forhindret.  
 
Herleik har vært på besøk hos Hvaler Rotaryklubb. Sammen med Borge har Hvaler Rotaryklubb 
har arrangert Skreiaften på Første Reis d. 3. mars med ca. 30 deltager. Veldig bra opplegg.  
 
Rune fikk en «2 minutters» om en morsom historie om Miele vaskemaskin til konen som ikke virket 
mer etter 17 år. I ekte Rotaryånd fikk Rune bra hjelp av Ole Enger med å få den nye vaskemaskin 
inn i huset.  
 

Jan Villy holdt en «3 minutters» om hjelpemidler i denne Korona-tiden.  
Jan Villy demonstrerte forskjellige munnbind klippet ut av melkekartonger 
og kaffefilter. Fantastisk innovasjon og nytekning som kommer godt til nytte 
for medlemmene som er i den den voksne alder! 
 
Per Frode Rismark holdt kveldes foredrag om Skjeberg Rotarys økonomi 
og muligheter for å skaffe flere penger til klubben. 
 
Overblikk for 2020:  
Inntekter: 38 betalende medlemmer gir 85.059 kr  
Kostnader: Distrikt 2260 og Rotary International 48.174 kr 

 

Ideer for inntekter 

• Korona masker som f.eks presentert av Jan Villy 

• Humlehus: Ide fra Rakkestad RK – som også kan ordne svimerke for Skjeberg Rotary 
Klubb. Vi kan bruke gamle materialer såsom drivved etc.  

• Skjeberg RK har egen Grasrotandel (dette ordnes lett på nettet når dere spiller etc).  F.eks. 
har en annen klubb i nærområdet fått inn 3 mio kr på samme grasrotandel i 2019 

• Sommermarked på Høysand  

• Ny medlemmer vil også generer nye inntekter.    

• Famille eller firmamedlemskap 
 

Sitat fra Arne: Medlemmene må spøtte penge i kassa!       

 
Vips er relativt dyrt. Medlemmer oppfordres til å bruke bankoverførsel i stedet.  
Neste møte er peismøte den 11. mars 2020 kl. 19.00 til 20.00 
 
Presidenten takket for bra møte.  

 



Referat fra klubbmøte 18. mars og peismøter 11. mars 2020. 
 
Møtested:  Videomøte 
Møteprosenten:  15 deltakere  
Referent:  Per Brevik 
 

Igjen hadde Arne funnet på noe lurt. Han inviterte klubben til et videomøte fordi alle 

sammenkomster var forbudt pga. smittefare. Vi fikk en link på epost og litt før kl.19 kom Arne 

fram på skjermen og etter hvert ble vi 14 som pratet i munn på hverandre. 

Det vil si, vi manglet President Rune, men på slaget sju, dukket han opp med Presidentkjede 

og talerstol i Visma sine lokaler! Stilig! 

Denne gangen var det ingen bursdager og forklarende nok, ingen møtt i andre klubber. 

Arne fikk så ordet og tok oss igjennom rotary.org sine websider med en forklaring hva Rotary 

står for. Knyttet dette til hva vi selv står over for i disse dager med Coronasmitte. Kanskje 

dette problemet kan bli et fremtidig prosjekt som Polio Plus har vært. 

Ole viste oss en gave fra Mary's venner; en duk og bilde, samt et takkebrev for penger til 

innkjøp av datamaskiner til en skoleklasse. Veldig hyggelig! (Ligger også under prosjekter på 

vår hjemmeside). 

President Rune kunne opplyse at Visma har gitt fri tilgang til programvare som omhandler 

helse og omsorg til alle kommuner som trenger ekstra hjelp til personer med hjemmekontor. 

Et fint innslag til vår nasjonale dugnad. 

Så var det evaluering fra peismøtene. 

Rekruttering. 

Hvordan snakker vi med våre foreslåtte medlemmer?  

Viktig å invitere dem til interessante programmer, påpeke at det ikke er møteplikt, men 

møterett, bedre markedsføring av klubben, øve oss i "heistalen", dvs. en kort forklaring på 

hva Rotary er, spørre folk vi ikke kjenner også. 

Inntekter. 

Her var det flere meninger. Skal vi absolutt ha så mye penger på bok? Bedriftsmedlemskap? 

Det vil si at 3-5 ansatte i en bedrift kan gå på våre og andres Rotarymøter og bedriften 

betaler en medlemskontingent. Det som skapte mest både interesse og diskusjon, var 

forslaget fra Thor Otto med hytteovervåkning. En tur for 2 medlemmer to ganger pr. måned 

for å sjekke om alt er ok på hyttene. En fin inntekt til klubben, men hvor mange kan være 

med? 

Medlemskap. 

Vi bør ha en rekrutteringskomité som går over flere år. Hvor mange skal vi være? Klubben 

trives best med 40-45 medlemmer. Familie- eller bedriftsmedlemskap ble ikke så veldig 

aktuelt etter en del diskusjon. 

Dette var en meget artig og fin måte å treffes på og skal gjentas neste onsdag til samme tid. 

Vi takker Arne for initiativet og gleder oss til neste onsdag. 

 



Referat fra klubbmøte 25. mars 2020 
 
Møtested:  Videomøte   https://zoom.us/j/510901935 

Møteprosenten:  48 % 
Gjester: Tor Gulbrandsen og KK Guldberg Oslo Vest 
Fødselsdager: Herleik 27/2 75 år! 
Referent:  Kai Brandstorp 
 

Minner om at Tor Otto ønsker kontakt med tidligere Ryla faddere. 

Dagens Agenda:  

Info om medlemsrekrutering (Stein) Nyheter fra distriktet (Arne) 

Nyheter fra Rotary (Rune). 

President Rune brenner for Mangfold, Likhet og Inkludering. Kontingenten på USD 

64 går til å dekke program, IT, kommunikasjon, internasjonale prosjekter, finans, HR. 

Målet er å få USD 100 fra hvert enkelt medlem. 92 % går til drift. 

Ryla er utsatt til oktober grunnet Korona. Mange møter er annullert. 

Arne kunne fortelle at Ine Barlie blir neste guvernør 2020-2021. Hun var med i VM i 

Brytning og har laget en ny håndbok for oss. Arne går på som AG for region A etter 

Konrad Bjoner. Et engasjement som varer i 3 år. Arne har også sa ja til å være PR 

ansvarlig i distriktet. Digitalisering av samhandling. Fokus vil være på Strategi, Mål, 

Handlingsplan. Rekrutering, økt kvinneandel, TRF, trivsel og entusiasme. 20% skal 

være på målbare faktorer. Arne vil som AG besøke alle 6 klubber i region A hvert 

kvartal. Legge opp Intercitymøter, gjennomføre områdekonferanser og etablere 

fellesprosjekter (eks vaksiner – ref. Herleik). 

Stein: 

Hva er vi i Skjeberg Rotary? Hva er vi opp mot?  

 

Målsetninger. 

Er kontingenten for høy og derved hindrer rekrutering? 

Programmet vårt; bør vi ha mer om lederskap og få påfyll av nyttige elementer 

innenfor lederskap. 

Rune mener det er en ære å bli spurt om å være med. Vi har nå på blokka ca. 20 

personer som vi bør kontakte. 

Kai mer vi bør ha kontinuitet i Medlemskomitéen. Fokus over tid. 

Arne gav oss meget nyttige tips og triks for videokonferanser. Se hans PDF. 

Ole: Per Brevik ordner referat fra Thailand. Vi kan nå ha gjester fra Thailand på vårt 

møte via online / videomøter. 

Referenten er imponert over hvor interessant disse onlinemøtene er og blir ledet av 

bl.a. Arne. Kanskje enda flere kan få opplæring og bli med. 

https://dmanalytics2.com/click?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F510901935&i=5&d=2YIQmtKwSAad3zDOFvp6MA&e=perbrevik46%40gmail.com&a=B2tzH-6jTcyz_AuyMWZiDQ&s=UWP4Lg5YIl8


Mimresiden  

 

"Apropos opptak av nye medlemmer i mars 1990" 

Opptak av nye medlemmer 

 

Noen tanker: 

 

Bør faddere ha minimum 3 års medlemskap??? 

 

ALDRI spørre noen før de er klarert i klubben 

 

HVORFOR?: Man kan aldri være sikker på at de blir godkjent. 

 

Man skal ikke gi klubben følelse av at den ikke har noe valg. 

  

Ingen må vite at de er forkastet. 

 

-Aldri "lufting" av forslag på møter hvor det er ikke-rotarianere til 

stede. 

 

Aldri referere forslag på nye medlemmer i månedsbrevet. 

  

Varsomhet privat til godkjenning foreligger. 

 

Ferske faddere: 

 

Hvis du er det minste i tvil om ditt påtenkte fadderbarn så foreta 

sonderinger blant eldre medlemmer. 

 

Det er en kattepine for et medlem å forkaste et forslag fra en 

klubbkamerat. 

 

La andre i klubben foreslå dine nære venner eller slekt.  

 

Fadderansvar: Etter klarering. 

 

Rikelig med informasjon med familien til stede. 

 

Sørg for- at det nye medlem får rikelig tid til å kjenne møteplikten på 

pulsen. 

 

En advarsel kan være bedre enn en oppmuntring.  

 

Frafallsprosenten i Rotary er alt for høy. 

 

Unngå."shanghaiing". 

 

Ta med yngre/eldre klubbkamerat til informasjonsmøtene. 

 

Skikkelig presentasjon ved opptakshøytideligheten.  

 

Fø1g opp etter start:  

 

Besøk i andre klubber 



Sistesia   Statistikken 

100 % fremmøte mars 

 

 

 

 
Arne er stadig på farten med Rotarystoff. Innlegg til SA som vi alle venter på skal komme i avisa. 
 
SKJEBERG ROTARYKLUBB MED WEBMØTER I CORONA-KRISEN! 
Skjeberg Rotaryklubb fortsetter sin møtevirksomhet tross anmodningen om å unngå grupper på 
mer enn 10 personer! 
 
I kveld, onsdag 18 mars, hadde den tradisjonsrike klubben sitt første klubbmøte med både lyd og 
bilder via internett. Hele 15 av klubbens medlemmer deltok i møtet fra der de enn måtte befinne 
seg - de fleste i sine egne stuer! Gleden var stor over å se fjesene og snakke med sine Rotary-
venner i disse karantene-tider og man klappet høylytt da presidenten dukket opp bak en talerstol 
med President-kjedet rundt halsen presis klokken 19:00. 
Diskusjonen gikk ivrig rundt temaene fra forrige ukes peis-møter - rekruttering, inntekter og nye 
former for medlemskap. Det var full samstemmighet om at dette skulle gjentas slik at klubben har 
kontinuitet selv om medlemmene ikke kan møtes fysisk i sitt klubblokale. 
Spesielt stor glede var det også at et av klubbens medlemmer - som på grunn av sykdom har levd 
i hjemme-karantene siden lenge før Corona-viruset - endelig fikk være med på et Rotary-møte 
igjen! I tiden fremover vil vi også ta opp møtene slik at medlemmer som ikke har anledning til å 
delta, kan spille dem av senere! 
 

 
 

Her er det mange blide fjes som var med på videomøte 25. mars 

Kai Brandstorp Lasse Lundgaard 

Per Brevik        Tor Lystad 

Ole Enger Morten Pehrsen 

Rune Larsen Per Sundby 

  

4/3 11/3 18/3 25/3 Snitt 

72,7 72,3 40,0 48,0 58,3 

Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Jan. Feb. 

55,9 78,0 72,2 75,6 69,7 76,5 63,6 

Mars April Mai Juni Snitt Snitt 19-20 

58,3      




