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Referat medlemsmøte 7 
Dato:    28.9.2020 

Medlemmer møtt:  23  

Gjester:    

Neste møte:           5.10.20   Guvernørbesøk v/ Berit Reppeskård. 

   

I. Info 

 

• Fødselsdagen til Arnt Ivar Bjørneli 23. sept. ble markert på tradisjonelt vis. 

 

• Presidenten orienterte om avholdt TRF kurs 24.sept. som gjør at klubben kan søke 
District Grant-midler. 

 

• Årsmøte i Distrikt 2290 holdes lørdag 3. okt. 09.00 – 10.30. Presidenten er 
stemmeberettiget for FRK men møtet går digitalt og er dermed åpent for interesserte 
rotaryanere. Pålogging via distriktets hjemmesider. 

 

 

II. Dagen gjest var stortingsrepresentant Gisle M. Saudland.  

 

Han fortalte først om plasseringene av 
stortingsrepresentantene i salen. Agder-
representantene satt samlet og i første rad. 
Selv hadde han plass nr. 7. Så kom han inn 
på dagens politiske blokkdeling. 

 

Han tok så for seg den politiske høsten 
med åpning av Stortinget, trontalen og 
debatten rundt denne. Så følger 

framlegging av Statsbudsjettet. Lekkasjer 
var vanlig og «nødvendig» for å få rask 

oversikt. Arbeidet med få på plass nytt statsbudsjett er krevende men han var sikker på at 
man kom i havn også i år gitt den eksisterende politiske balansen. 
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Gisle fortalt så om sitt daglige politiske virke. Dagene er fylt av møter og besøk i Agder på 
bedrifter og politikere. Han kom også inn på Spørretimene og det han kalte dokument 8 
forslag. Han viste også eksempler på representantforslag som han hadde jobbet med samt 
spørsmål han hadde stilt i Stortinget. 

 

Til slutt kom han inn på saker som omhandlet regionen. Han konkluderte med at selv om vi 
er «en utkant i utkanten» kan vi lykkes dersom vi går i takt, bygger profiler og skaper 
nettverk. Lokalt må vi bli enige om hva vi vil og hvordan vi skal få det til. 

 

Stor takk til Gisle for et fengende innblikk i en stortingsrepresentants hverdag. 


