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Referat medlemsmøte 4 
Dato:    7.9.2020 

Medlemmer møtt:  28  

Gjester:    

Neste møte:           14.9 vil det oppsatte program gå ut, og vi får blant annet et senior 
foredrag v/Tor Harald Kristiansen 

   

I.  Info  

   

a) Distriktskonferanse. «Sett Seil» 

Ble avholdt lørdag 5. september.  Konferansen var digital, slik at dem som er interessert, 
kan når foredragene er lagt ut, gå inn på: nettsiden til distriktet (eller søke d2290.Rotary.no) 
å følge den lagrede versjonen. For øvring var «digitalt oppmøte» fra Flekkefjord Rotaryklubb 
meget bra på konferansen.    

 

 

II. Tema/program   

a) 3 – minutter v/Peter Arentz. 

Peter delte noen tanker rundt demens, som er en 
av våre største folkesykdommer. Ca. 77 000 
personer i Norge er rammet av denne 
sykdommen i hjernen,  og 4 000 av dem er under 
65 år. Et anslag sier at antallet vil fordobles i løpet 
av neste 20 år.  

Den 26. oktober vil vi får høre mere om temaet, da 
vil demens være på kveldens program.  

Så mange takk til Peter 

 

 

 

 

 

 

https://d2290.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/288#.X1dkj3n7SUk
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b)  Mine opplevelser på RYLA v/Thor Ivar Thorkildsen. 

 

Ryla = Rotary Youth Leadership Award ( alder 
19-27 år) 

Målsetting: å gi fremtidens ledere impulser og 
ideer til godt lederskap innen næringsliv, 
organisasjonsliv og forvaltning 

 

Bakgrunnen for at nettopp Thor Ivar ble valgt 
ut til Ryla-seminaret, var at han på 
videregående skole, gikk på Salg, service og 
reiseliv. Der var pensum 2 . året å starte en 
ungdomsbedrift (UB). Thor Ivar gikk da smmen 
med en kompis og etablerete Hydro Design UB. 
De skulle ikke bare starte opp en bedrift med alt 
hva det innebærer, men den skulle også avikles.  

Prosjektet deres var meget vellykket. De deltok i 
konkurranser kom lagt opp plassering flere 
ganger.  Blant annet 3. plass (av 100) i NM for 
undomsbedrifter. Thor Ivar var en meget godt 
kvalifisert kandidat for  

 RYLA, som  ble avviklet 3. – 6.  mars 2020 på 
Gavelstad Gjestegård på Svarstad (Larvik kommune).  Der var 16 ungdommer fra Sør/Øst 
Norge samlet noen dager.  

Programmet var variert, både det faglig og den mer uformelle del.  Det var gjennomgående 
god kvalitet og innhold på seminaret. Og nye kontakter og vennskap ble knyttet.  

Thor Ivar konkluderte med at dette var en opplevelse for livet som han vil dra nytte av i lang 
tid fremover.  

Tusen takk til Thor Ivar, som holdt en åpenhjertelig og flott presentasjon 

  

 


