REFERAT FRA KLUBBMØTE
Dato

År

Referent

9. februar

2017

Sigmunn Ytterbøe

Dette var kvelden da ærverdige Ulefoss rotaryklubb skulle forberede seg på et lite
lokalt «prosjekt» - nemlig å arrangere et mobiltelefonkurs for seniorer på RIBO
23.02. Klubbens medlemmer er forutsatt å være instruktører på dette kurset – og
derfor var denne klubbkvelden satt av til kursing, for at vi skal være best mulig
forberedt til kvelden 23.02. Dette er i god, tradisjonell Rotary ånd - «Service
above Self», eller «Rotary – a gift to the World» om man vil.
Ti medlemmer møtte.
Ola V. G. leda møtet. President Bjørn var opptatt med et rotarykurs i Porsgrunn.
Ola satte dagen inn i et historisk perspektiv – og for oss skøyteentusiaster var det
litt vemodig at dette var dagen da Johan Olav Koss ble allroundverdensmester på
skøyter i 1991. Det har ikke vært spesielt mange norske skøyteverdensmestere
siden. Nevnes bør jo også at Ole Paus feiret sin 70-årsdag mens vi hadde klubbmøte. Det var for øvrig ingen registrerte bursdager i Ulefoss rotaryklubb.
Einar overbrakte en hilsen fra vår Rotary-venn i Tyskland, Klaus von Deylen. Han
befant seg, på hilsenens tidspunkt, i
Gamvik, på tur med sin veteranbil!
Kolbjørn reiste spørsmål om tidspunktet for
ungdomsutvekslingen til sommeren som vi
arrangerer. Det var enighet om å tidfeste
den til slutten av juli.
Ola V.G. forberedte oss deretter på en
instruktiv og pedagogisk måte på vår
oppgave som mobiltelefoninstruktører
23.02. Han tok først og fremst for seg:

God aktivitet på klubbmøtet!

-

Opprette kontaktliste

-

Sende og motta SMS

-

Ta bilde med telefonen

-

Sende og motta MMS

Ola sender instruktive YouTube-lenker til alle medlemmer. Det bør altså ikke være
noen grunn til ikke å møte opp og påta seg instruktørrollen 23.02.
Det var ingen av de 10 frammøtte som følte behov for noe lotteri.

Her blir det jobbet! Ola Vea leder med stø hånd. Vi hadde en utbytterik kveld, og kunne vandre hjem med økt kompetanse.

