
 Flekkefjord Rotaryklubb 
  «Serve to change lives» 
 
 

 
 
  1 
Siv Solheim 
 ref. 

Referat medlemsmøte 11  
Dato:   8.11.2021 

Medlemmer møtt:  27 

Gjester:  1  

Neste møte: 15.11.21: Equinor v/Runar Tjersland 

 

I  INFO 

 Terje Johnsen   70 år  1. november 

 

Status krone-rulling til 4. hus i Rwanda 

Det mangler rundt 150 000 i finansiering utenom konsert-inntekter. Totalt er 
det kommet ca kr 66 000.  Kr 3 800 fra vinlotteri og kr 3 200 fra dugnad 
sykkelløp.  

TRF –v/Marcus  

Det er kommet søknad fra Josianne og Hope for life. De ønsker å utvide hønsehuset. Dette 
vil komme 500 barn til gode. Søknaden er på  2 600 000 RWF (ca nok 2 600). Rotary søker 
District Grant om kr 12 000 og tar dermed høyde for valutakurs-svingninger og evt. andre 
uforutsette utgifter med utvidelsen.  

Åse og Ludvig Egeland, leder i Rwandakomiteen,  var med på Teams fra Tyrkia 

 

Russen 2022 v/russepresident Kari Senum og 
Jonas Gürgen; kunne til vår store overraskelse 
komme med en glad nyhet. Russen har 
hvert år en hjerte sak:  I år har de valgt å 
støtte Rotary Flekkefjord og Rwanda 
prosjektet.  Så hvis noen har noen innspill, tiltak 
og ideer som kan gi oppmerksomhet om saken, 
så anmodes Rotarianere om å gi beskjed til 
russen v/ ( for eksempel til Marcus -> Jonas) 



 Flekkefjord Rotaryklubb 
  «Serve to change lives» 
 
 

 
 
  2 
Siv Solheim 
 ref. 

II TEMA/PROGRAM 
 

Lister Nyskaping AS v/Christiane Skage.  
Christiane fortalte om hva Lister Nyskaping er og hva de gjør.  
Hentet fra hjemmeside:  
 
Lister Nyskaping! Vår jobb er å jakte bærekraftige løsninger 
for gründere, etablerte bedrifter og regionale prosjekter. Vi 
knytter sammen initiativer, bidrar med kompetanse, 
finansiering og nettverk. 
 

Tusen takk, det ble et interessant innblikk firmaets mange oppgaver,  

store spennvidde og ikke minst utvikling og anerkjennelse. 
 
 
https://www.listernyskaping.no/ 
https://www.facebook.com/listernyskaping/ 
https://www.instagram.com/listernyskaping/ 
 
 
 

 Bedrifter som ligger i disse kommunene, inngår i 
distriktet som Lister Nyskaping AS skal dekke. 

Målsetninger 

https://www.listernyskaping.no/
https://www.facebook.com/listernyskaping/
https://www.instagram.com/listernyskaping/

	I  INFO
	II TEMA/PROGRAM
	Lister Nyskaping! Vår jobb er å jakte bærekraftige løsninger for gründere, etablerte bedrifter og regionale prosjekter. Vi knytter sammen initiativer, bidrar med kompetanse, finansiering og nettverk.


