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Peismøte 5. september 2019 

Sted: Hjemme hos Per Harald. Øvrige deltakere: Ola Vea og Egil. Forhindret: Irene Flolid. 

Sendes president Irene Flolid; til deltakerne i møtet; med kopi til Einar Kallager, leder av Internasjonal komité. 

Sammendrag 

Sertifiseringskurs 

• Vi vil delta på distriktets sertifiseringsmøte. Helst på hotell Vic i Porsgrunn 10. september, alternativt 
er det mulig å dra på møtet på Flykafeen i Tønsberg 18 september. Begge kvelder går kursene fra 
klokka 18 til 21. Påmelding til Svein Tore Stiansen, e-post: stianse@online.no. 

 Egil har egentlig annet program 10. september, men vil forsøke å frigjøre seg, slik at han 
kan være med. Per Harald kan ikke delta 18. september, grunnet kortvarig gjestebesøk fra 
utlandet. (NB: Porsgrunn har påmeldingsfrist allerede 09.00 mandag 9. september! 
Tønsberg har frist 09.00 tirsdag 17. september.) 

 Vi kunne tenke oss at distriktet hadde gitt oss litt lengre forvarsel. Én uke er for kort tid. 
 Vi har bedt om et møte med distriktets TRF-kontakt, Edrund Olaisen, i etterkant av 

sertifiseringskurset. Dette er bekreftet, men dato er så langt ikke fastsatt. Vi kommer tilbake til 
dette, likeledes til hvilket behov vi faktisk har etter sertifiseringskurset. 

Vannprosjekt 

• Alt dette har sammenheng med oppstarten av nytt vannprosjekt på Java, Indonesia, der vi 
samarbeider med vår gamle kontaktklubb, RC Surabaya Timur. Her er man nå på befaringer de 
aktuelle områdene, for å komme opp med et overslag på kostnader, samt bilder. 
 Vi er svært glade for at vår vennskapsklubb i Tyskland, RC Rotenburg-Wümme, med entusiasme 

har sluttet seg til prosjektet. 
 Ulefoss rotaryklubb er denne gangen i førersetet for prosjektgjennomføring og administrasjon, 

og vil etter behov være i kontakt med Rotaryfondet (TRF) og de øvrige involverte klubbene, 
samt eget distrikt. Alt dette vil skje i samråd og samarbeid med distriktets TRF-kontakt. 

 RC Surabaya Timur vil stå for en svært betydelig innsats på den praktiske siden, med kontakt 
med landsbymyndigheter, befaringer, overslag angående materialbehov mv., samt organisering 
av transport og av den praktiske gjennomføringen av arbeidet. 

 Vi forventer økonomiske bidrag fra alle tre involverte klubber, samt fra alle tre involverte 
distrikter, slik at vi sammen med TRF kan få til et spleiselag som kommer opp i et adekvat 
beløp. 

 Vi vil også se om det er andre finansieringsformer / bidrag som vi kan komme inn under 
gjennom distrikt 2290 for å gjennomføre vannprosjektet. 

Ungdomsarbeid som prosjekt 

• Vi (v/ Egil) vil søke midler fra Sparebank1-stiftelsen, fra DnB-stiftelsen og fra Gjensidigestiftelsen for å 
få midler til «treklubbsungdomsutvekslingen» mellom vennskapsklubbene RC Assens, RC Rotenburg-
Wümme og Ulefoss rotaryklubb. Det er vår klubbs tur til å være vertskap for ungdommene i 2020. 
Utformingen av søknadene vil skje i samarbeid med internasjonal komités leder Einar Kallager. 

 
Møtet slutt. Referent: Per Harald Hermansen  
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