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Referat medlemsmøte 20 
Dato:    13.1.2020 

Antall medlemmer møtt: 38  

Gjester:   0 

Neste møte:           20.1.20  Tur til Alaska v/Laila Jonassen 

   

I.  INFO 

Rotary stoff  

a. Vedr. program vår 2020 

3 min  23.3 Tor Jan Unhammer  

30.3 Per Gunnar Andersen 

18.5 Peter Arentz 
 

b. Info fra President samling 

13.februar Medlemsutviklingskurs i Kr. sand    

President sender email til komiteens medlemmer 

 

c. Sommercamps for ungdom:  

2 uker i Como, Italia.  Koster URD 200 + reisen. Ta kontakt med president hvis 
aktuelt. 

 

RWANDA konsert søndag 9. februar: forhåndskjøp av billetter på «nettet»: 

https://ebillett.no/flekkefjordkultursenter/8929 

 

ROTARY fikk henvendelse fra Stig Eie leder for Norges Veteranforbund Internasjonale 
operasjoner avd. Flekkefjord med omegn. Lukket visning av: Det største Spillet (ikke 
kinoversjonen, men råmateriale som inneholder foredrag/innspill v//Marit Tonstad).  

Kr 50 per/pers. Torsdag 16.1 kl 18:00 på Grand Hotell.  

Påmelding til Stig Eie: stigeieprivat@gmail.com   

 FRIST: innen torsdag 16.1 kl 12:00. 

 

 

 

https://ebillett.no/flekkefjordkultursenter/8929
mailto:stigeieprivat@gmail.com
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II. Tema/program   

Blått naturbruk v/Tor-Inge Rake og  

Frederico Håland Gaeta.  

På Flekkefjord 
videregående skole ble 
det høsten 2019, mulig å 
søke på «ny linje» på 
Vg1, Blått naturbruk og 
Vg2 neste år: 
Akvakultur. 

 Man kan da bli 
fagarbeider i marin sektor, fisker eller agronom. På Vg1 får 
elevene opplæring i ulike former for fiske og akvakultur, 
produksjon av laks, rensefisk, piggvar, taredyrking og ulike 

former for friluftsliv. Elevene lærer mer om biologisk produksjon, 
dyrestell og dyrevelferd og får prøvd ut moderne 

teknologi som ROV (undervannsrobot), drone og satellittbilder. 
Elevene får praktisk opplæring og vil være utplassert i bedrift. 
Tilbudet omfatter også IMO50 sikkerhetskurs, båtførerprøve og 

jegerprøve.  

På Vg2 kan elevene 
søke seg videre på 
akvakultur, fiske 
og fangst, 
landbruk og 
gartnernæring, 
heste- og hov-
slagerfag, 
skogbruk, 

anleggsgartner- og idrettsanleggsfag, reindrift eller 
IKT-servicefag. Utdanningen skjer i tett samarbeid 
med næringslivet og utplassering i bedrifter kan skje 
både lokalt og nasjonalt.  

Første klassen på 15 elever startet nå i høst og det 
blir spennende å se utviklingen.  

 

Tusen takk til  Frederico og Tor-Inge for en interessant innføring i dette nye yrkesrettede 
utdanningstilbudet 


