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Referat medlemsmøte 7 

Dato:    30.9.19 

Antall medlemmer møtt: 17  

Gjester:   2 

Neste møte:           7.10 Besøk i et «Moderne Fjøs» hos John Skregelid på Sira. 

Adressen er Sirnesveien 36 (v/Svindland Pølsefabrikk).  

 De som trenger skyss , møter i parken senest 17:30  

I.  INFO 

a. Fødselsdager siden sist:      VI GRATULERER 

• Ivar Espenes    29.09 

 

b.  Programendring 

 14.10 Flerbrukshall v/Jan Kåre Hansen utsettes. 

  I stedet kommer Frank Øverland og forteller om EuroRally 

 

II. Tema/program   

 Kommentarer etter valget. Kris Munksgaard kom med noen humoristiske 

betraktninger om de forskjellige partienes valg-

resultater. Hvorfor gjorde noen et godt valg 

mens andre ikke gjorde det. Konklusjonen er at, 

det som ble forutsett i møte for 4 uker siden, 

gikk stort sett i gjennom.   

Spørsmålet videre blir hvem fortjener å ta 

posisjonene og hva skjer i lukkede rom.  

Hvis man skal få vitalisert valgene fremover, bør 

man ta hensyn til hvilke partier som får flest 

stemmer. Helt sikkert er at det spill som skjer i 

lukkede rom er med å ødelegge interessen for 

lokalpolitikk. 

Viktig i årene fremover er at politikerne vet 

hvem de jobber for. At de er  folkets 

ombudsmenn og kvinner. Mange går i fellen og 

blir talsmenn/kvinner for administrasjonen, men 

da har de misforstått sin oppgave. Kris avsluttet 

med sitat av forfatter Astrid Lindgren: «Når 

politikerne slutter å lytte til folket, da er det på tide å bytte dem ut». 
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Rotarys medlemmer oppfordres til å 

sette av et par-tre timer til 

bøssebæring søndag 20. oktober, da 

går årets TV- aksjon av stabelen.  

https://care.no/aktuelt/tv-aksjonen-2019 

 

 

Påmelding (som 

bøssebærer) til Marcus 

Gürgen margur63@gmail.com 

 

Dette går pengene fra årets aksjon til 

Ved hjelp av TV-aksjonen vil vi løfte minst 400 000 flere kvinner ut av fattigdom. I tillegg er 

det dokumentert gang på gang at kvinner som får hjelp også hjelper sine familier. Det betyr 

at vi kan nå ut til mer enn 1 500 000 mennesker med årets TV-aksjon. Det skal vi få til 

gjennom å gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over sin egen kropp 

og få sin stemme hørt: 

 

Hennes penger – hennes muligheter: TV-aksjonen skal gi unge kvinner mulighet til å 

skape sin egen arbeidsplass og sin egen inntekt. Kvinner skal få mulighet til å bli med i en 

spare- og lånegruppe, og få opplæring i å lede gruppene. De skal få tilgang til 

banktjenester, og vi skal løfte fram kvinnelige entreprenører.  

 

Hennes kropp – hennes valg: Kvinner skal ha rett til å bestemme over egen kropp. De 

skal få opplæring i seksuell helse og mødrehelse. Kvinner skal ha kunnskap og mulighet til 

å bestemme om og når de ønsker barn, og hvor mange barn de ønsker. CARE skal 

engasjere over 10 000 menn for å få slutt på vold mot kvinner. 

 

Hennes drømmer – hennes stemme: Kvinner skal få sin stemme hørt, og delta i 

beslutninger som angår dem selv. De skal få opplæring i politisk lederskap, og i deltakelse 

og lederskap i arbeidslivet og i lokalsamfunnet. 
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