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Referat medlemsmøte 4  
Dato:   13.9.2021 

Medlemmer møtt:  31 

Gjester:    

Neste møte: 20.9.21: refleksjoner etter valget v/Ingunn Foss 

 

I  INFO 
 

Program endringer:  

• 4. oktober Fotosafari i Nord-Norge v/Olav Magne Trydal 
• 11. oktober Naturforvaltning på Syd-Georgia v/Carl Erik Kilander, Statens Naturoppsyn 
• 25. oktober Åpent møte 
• 1. november Green Yard v/Hans Jørgen Fedog 

 

NB!!  

Siste frist for å foreslå kandidat til DG (distrikts guvernør) er 15. september 2021 

 

Bursdager   

• Sivert Flikka    8. september 
• Unni Rudolfsen  13. september 

 

II TEMA/PROGRAM 
 

Medlemsforedrag v/Elin Vang og Ann Sylvi Vikeså  

Først ut var . 

Ann Sylvi fortalte om sin vei fra «sauesanking til spekepølse». Hun hadde sin barndom, 
sammen med fire søsken, på gården Østrem i Hovsherad. Hun har deretter vært bosatt på 
Sira mesteparten av livet. På Sira ligger også hennes nåværende arbeidsplass, Svindland AS 
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(pølsefabrikk). Ann Sylvi har en allsidig bakgrunn, både hva utdanning angår og jobberfaring.  
Hun har vært – og er politisk engasjert, gjennom mange år.  På 
fritiden liker Ann Sylvi og gå turer i heia, i tillegg til jogging og 
yoga. 

 

 er fra Flekkefjord og nærmere bestemt Årenes 

skogen.  Elin hadde først planer om å ta utdanning slik hun 
kunne jobbe med barn. Etter litt erfaring, ombestemte hun 
seg og var deretter innom flere arbeidsplasser innen 
omsorgsyrket. Helsen satte etter hvert en begrensning 
der. Elin begynte så i salg- og service bransjen hos 
NorDesign AS. Etter mange års ansettelse, kjøpte Elin  
bedriften. Selv om Covid 19 - pandemien ble en 
kjempeøkonomisk utfordring for den lille en-persons 
bedriften, evnet Elin likevel å tenke nytt og kom seg på 
banen igjen.  Salg- og kundeservice har virkelig blitt 
arenaen hvor Elin trives og har fått utfolde seg. 

 

Tusen takk til Ann Sylvi og Elin for flotte innblikk i deres 
liv. 

 

 

 

 

Budsjett:  

Forslag til budsjett ble lagt fram for medlemmene og gjennomgått i møtet v/Joachim Stoss. 
Det legges opp til stor aktivitet i Rotary-året. Klubben har god økonomi, slik at det kan 
forsvares at det budsjetteres med underskudd på kr 20 000.  

Budsjett GODKJENT uten kommentarer 
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3 -minutter v/Martin Balke:  

Om en lovendring som tredde i kraft 1.3.20 og som gjelder støtte til 
briller til barn grunnet «amblyopi».  

Etter ny lov gjelder slik støtte nå bare inntil barnet er 10 år. Barn fra 10 - 
18 år, får ikke lenger dekket utgifter til briller. Foreldrenes økonomi kan 
derfor bli avgjørende om barnet får nødvendig synshjelp eller ikke.   

 

Sommer Camp:  

Klubben er ansvarlig for å arrangere campen i 2022. Dette i samarbeid m/Tvedestrand og 
Grenland. Det ligger lite føringer sentralt for henholdsvis innhold, tidspunkt og varighet. 
Deltakere kan være fra hele verden, mest sannsynlig fra Europa, og i aldersgruppen 18-25 
år. En av de nevnte klubbene, har trukket seg, slik at de 2 samarbeidene klubbene vil da bli 
ansvarlig for hver sine 5 dager, totalt 10 dager.  

En komite må opprettes for dette arbeidet. Medlemmene anmodes om å stille opp.  

Tidspunkt: ca. fra 20. juni -> 10 dager 

Oppgaver vil være:  

• henting- og avlevering på flyplass  
• innlosjering  
• sosialt opplegg.  
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