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1.1 Styrets arbeid 
Styret har behandlet 82 saker fordelt på fem styremøter. 
 

 
a. Strategiplan 

For første gang er det utarbeidet en Strategisk 3-års arbeidsplan 2018-2019 med siste versjon; 
Revisjon 1, 06.06.19.  
 
Det er ønskelig at Komitélederne heretter sitter i 2 år for å få mer kontinuitet i komiteene, men 
at det ikke kreves. 
 
 

b. Besøk av distriktsguvernør og assisterende guvernør 
Distriktsguvernør Arvid Blindheim og Finn Egil Sandmo, assisterende guvernør (AG), med koner 
besøkte Tynset Rotaryklubb 28. august 2018.  
 
Middag ble inntatt på Tynset Hotell kl. 16.00. President og sektretær stilte på vegne av klubben. 

 
Kl. 17.30 gikk følget til møtelokaler hos DUETT der styret og komitélederne samt Ola Grønn 
Hagen informerte om klubbens arbeid. Ola informerte om prosjektene i Malawi. 

 
Kl. 19.30 var det medlemsmøte på Frivilligsentralen hvor distriktsguvernøren og AG informerte. 
Medlemskomitéen ordnet med kaffe og bløtkake. 

 

 
Assisterende guvernør Finn Egil Sandmo, president Marit Arnesen og distriktsguvernør Arvid Blindheim. 
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c. Hvordan nå våre mål 
I Strategisk plan for distrikt 2305 var målet i 2018-2019 følgende: 
• Synliggjøre Rotarys innsats og forbedre Rotarys omdømme 

• Beholde og øke antall medlemmer 

• Få med flere yngre medlemmer i klubbene  

• Være med i prosjekter, lokale og internasjonale, - egne eller sammen med andre klubber. 

 

I rotarymøtet 02.10.18 ble det konkludert med at hver første tirsdag i måneden 
fortsatt skal brukes til åpent møte for interne saker/drift av klubben. Heretter starter vi møtene 
klokken 19.00 med kaffe, prat og kaker, og setter møtet klokken 19.30 slik at vi får mer ut av 
møtene. Da kan også foredragsholderne komme. 
 
 
• Omdømme til klubben 

Som et ledd i Strategisk plan skulle klubben synliggjøre Rotarys innsats og forbedre Rotarys 
omdømme. Det ville vi gjøre gjennom å: 

 Legge mer informasjon på Facebook og nettsiden vår. 

 Knytte Malawiprosjektet til Ola tettere til vår hjemmeside. Et eget innlegg med 

bilder og tekst. 

• Nebybrua –knytte Nebybrua til oss på Facebook og nettside. 

• Også knytte Frivilligsentralen, Tynset Turlag og Ut i naturen og kjøring til 

julemiddagen opp mot nettsiden og Facebook-kontoen vår. 

• Ett møte der medlemmene kunne invitere med seg familie og 
venner. Tema til foredragsholder må være noe som appellerer for at dette skal  
fungere. 

 Den generelle Infobrosjyren og infobrosjyren til nye medlemmer skulle slås 
sammen til en brosjyre, oppdateres språkmessig og i forhold til prosjekter vi har 
vært med og finansiert før og nå.  

 Refleksvester med Rotary påtrykt skulle kjøpes inn. 

 En roll-up som markedsfører Tynset Rotaryklubb skulle produseres. 
 

Ovennevnte er utført, men vi kan invitere til flere åpne møter.  
 

 
 

d. Internt i klubben 

 Workshops for Facebook og websider  
Siden RI, Rotary Norge og Distriktet går brett ut med sin informasjon på 
nett, er det viktig at våre medlemmer kjenner til bruken av systemene. 
Kommunikasjons- og PR-komiteen skal gjennomfører kurs for klubbens medlemmer. 

 
 

 Forslag til utlodning  
Hver møtedeltager tar med en «sak» til en verdi mellom 50 og 200 kroner som loddes 
ut på klubbens årlige elgfest. Inntektene går til Neby Bru. 

 

 Lagring av dokumenter 
Sekretæren har ansvaret for å arkivere nødvendige interne dokumenter på Arkiv i 
Rotarys Medlemsnettet. Alle klubbens årsmeldinger, styrereferater, 
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informasjonsbrosjyrer og strategiplaner samt andre viktige dokumenter er aktivert 
digitalt sentralt på Rotary International.  

 

 Tilskudd til lokale prosjekter fra Rotary 
Etter søknad ble Tynset Rotaryklubb innvilget kroner 10.000 fra overskuddet fra 
Rotaryåret 2017-18 i Distrikt 2305 (Overskuddet var på kroner 90.000). Beløpet går 
uavkortet til en brønn i Malawi.  

 
 

1.2 Utdeling av priser 
   

a. Ann Jorunn Røe fikk Stimuleringsprisen 
18. desember ble Ann Jorunn Røe tildelt Tynset Rotaryklubbs Stimuleringspris på kroner 
10.000. Utdelingen foregikk i lokalene til Frivilligsentralen. Klubben inviterte også hennes 
foreldre og bestemor til å overvære prisutdelingen. Kaffe og kaker ble servert. Selv fortalte 
prismottakeren om sitt studieliv i London, og kvitterte for prisen med flere sanger og gitarspill. 
 
Prisen består av et diplom og en sjekk på 10.000 kroner. Prisen ble første gang utdelt i 2010, og 
deles ut til unge og lovende kulturtalenter.  
 
Prisutdelingen ble omtalt i Arbeidets Rett 21.12.18 og i Østlendingen i tillegg til at lederen for 
Kommunikasjons- og PR-komiteen skrev en artikkel i Rotary Norden nr. 2, 2019. 
 

 
 

 
 

Det var med glede og stor begeistring at presidenten for Tynset Rotaryklubb, Marit Arnesen, delte ut en 
velfortjent stimuleringspris til Ann Jorunn Røe. 
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b. Paul Harris hedersbevisning 
Tirsdag 5. mars tildelte Tynset Rotaryklubb hedersbevisningen Paul Harris Fellow til Mahnaz 
Moayeri for det uvurderlige arbeidet hun har gjort, og gjør, for at våre nye landsmenn raskere 
skal kunne skjønne det norske samfunnet og dets mekanismer, og dermed lettere kan finne seg 
til rette i Norge. Ikke minst synliggjør hun også overfor alle som er født og oppvokst i Norge, 
hvilke formidable utfordringer og bredden av koder som må knekkes og forstås når du flytter 
fra en kultur til en helt annen. Det er mye vi som innfødte nordmenn tar som en selvfølge som 
er helt nytt og ukjent for de som kommer flyttende.   
 
Mahnaz Moayeri vet selv hvordan det er å være ny i et land, og hun brenner for at andre 
utlendinger her skal lære alt grunnleggende om dagliglivet så raskt som mulig. 
Denne formidlingsjobben har Moayeri påtatt seg.   
 
Mahnaz er den første kvinnen som ikke er født og oppvokst i Norge som mottar prisen i Rotarys 
Distrikt 2305 som dekker de tre fylkene Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland. Hun er også 
den første muslimen i hele dette distriktet som mottar prisen. 
 

 
 

Mahnaz Moayeri (til venstre) var både stolt og takknemlig for tildeling av hedersbevisningen Paul Harris, som 
det ikke er så mange som får æren av å motta. Til høyre president i Tynset Rotaryklubb, Marit Arnesen. 

 
Prisen består av et sertifikat og en jakkeknapp. 
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Prisutdelingen ble omtalt i tynsetingen.no 05.03.19 og leder for Kommunikasjons- og PR-komiteen 
skrev et innlegg om utdelingen som ble publisert i Rotary Norden, nr. 3, 2019. 
 
 
 

1.3 Deltakelse på konferanser seminarer 
 

 Rotaryårets påtroppende president, Tore Stubbe, deltok på en del av årets distriktskonferanse 
som ble arrangert i Molde. 

 

 Ingen deltok på PETS (President elect training seminar) på Dombås 16. til 17. mars.  
 

 Styreseminarer i Distrikt 2305 på Scandic Hotel Elgstua på Elverum, lørdag 27. april 2019. 
Sekretær og president deltok. 

 
Fredag 26. april ble det arrangert et møte på Elverum for påtroppende presidenter som ikke 
hadde hatt mulighet til å stille på PETS på Dombås. Påtroppende president deltok på dette. 

 

 Assisterende Guvernør Finn Egil Sandmo  inviterte til Presidentforum, parallelt med IT seminar i 
Nord-Odal 16.februar 2019. Klubbene bør, i følge Rotary, ha 3 personer som behersker IT 
verktøy. Tynset Rotary har gitt beskjed om at vi ønsker at slike kurs/møter med lang 
reiseavstand blir strimet/videooverført slik at det blir mulig for oss å delta. Dette jobbes det nå 
med i Rotary i vårt distrikt. 
 
Håkon Trønnes, Committee Leader /web editor og Ole Albert Dalen, CICO internettansvarlig – 
deltok via web etter forslag fra Tynset Rotaryklubb. Dette ønsker distrikt 2305 å benytte oftere 
slik at de med lang reiseveg også kan delta på dagsmøter og dagskonferanser. 

 
 

1.4 Prosjekter 
 For tiden er Tynset Rotaryklubb involvert i følgende prosjekter: 
 

• Nye Neby bru, støtte bruprosjektet med mer midler 
• Nye Neby bru, administrasjon 
• Nye Neby bru og stiprosjektet med stor dugnadsinnsats fra medlemmenes side  

 
• Merking av turstier rundt Tynset 

 
• Støtte Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation økonomisk til brønner og skoler i Malawi  

I medlemsmøtet 16.10.18 ble det med full tilslutning bestemt at klubben skal øke sitt 
personlige bidrag til Malawiprosjektet slik at Tynset Rotaryklubb hvert år fullfinansierer en 
brønn med rent vann til minst 300 personer i Malawi. I 2018 har en slik brønn en kostnad på 
10.000 kroner. Grovt regnet vil dette innebære en utgift på rundt 500 kroner pr år pr medlem 
(2018). Betales til klubbens konto eller vippses. 

 
• Medarrangør av «Aktiv i naturen» i regi av Frivilligsentralen 
 

• Salg av boka «Heme» til inntekt for allmennyttige formål 
 

• Kjøring av gjester til julemiddagen på Frivilligsentralen 
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• UE, Ungt Entreprenørskap som jury og mentorer  
Hvorfor er dette interessant for Rotary? Fordi det på den ene siden rører ved kjernen i Rotary, 
det yrkesmessige og våre verdier. På den andre siden, UE trenger frivillig bistand – som for 
eksempel skal alle bedriftene ha en mentor, og det trengs jurymedlemmer til de forskjellige 
konkurransene på messene, her kan Rotary bidra. For det tredje, dette er en fin mulighet for 
Rotary å være på banen i forhold til ungdommen. Rotary ønsker å bidra! Vi gjorde det i forrige 
presidentperiode og også i denne, og ønsker å utvikle samarbeidet. 
 
Status per nå er at André Lillehovede, leder for Hedmark UE og Tor Rullestad som er Rotary i 
Hedmark sin hovedkontakt mot UE, skulle komme til Tynset i februar. Som mulig samarbeid 
med UE har Ingrid Eide, som ikke lenger jobber for UE, nevnt juryordningen, mentorordningen 
samt økonomisk støtte til eksempelvis SUM-messa hvor vi kan være bidragsytere. 
 
Vi er blitt informert om at Hedmark UE og Oppland UE skal slås sammen til Innlandet UE, og at 
staben nå jobber med dette for fullt. 
 
Forslår at saken tas opp igjen når Innlandet UE er etablert. 
 
UE trengte jurymedlemmer til SUM-messa 13. februar. Sekretær og president stilte. 

 
• Støtte til Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation v/Ola Grønn-Hagen, Rotary sentralt 

Foruten ovennevnte prosjekter ønsker Rotary sentralt, Distrikt 2305, å involvere seg i Olas 
prosjekt i Malawi. 
 
Under Styreseminaret i Elverum 27. april, ytret Rotary sentralt, ved blant annet Oscar Høvik, 
ønske om å gå dypere inn i prosjektet til Ola. 
 
Han ble informert om at det ikke var noen rotaryklubb i nærheten av Olas prosjekt i Malawi 
som kunne ta seg av et slikt prosjekt slik at Ola fikk finansiering gjennom Rotaryfondet. 
Forslaget fra Høvik var da at vi måtte sørge for at det ble etablert en rotaryklubb der som kunne 
bistå Rotary slik at Ola Grønn-Hagens prosjekt i Malawi kan få tilskudd fra Rotary sentralt. 
Emily, som besøkte oss i april, er vår kontakt. Hun kan eventuelt ta initiativ til en ny 
rotaryklubb. Hun er selv medlem av en. 
 

Skulle det lykkes å finne en lokal Rotaryklubb i Malawi som vi kan samarbeide med, kan RI støtte 
Olas prosjekt med forholdsvis store beløp. Styret jobber videre med saken sammen med Ola. 
 

 

1.5 Årsmøtet 
 Viser til årsmøtereferat datert 4.12.2018 
 
 Nominasjon av kandidater til presidentvervet  for rotaryåret 2020-21 i Tynset Rotaryklubb  ble gjort 

på medlemsmøtet 6. november. Under årsmøtet 4. desember ble Berthan Aashaug valgt av de 
nominerte. 
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2. Komiteer i Tynset Rotaryklubb 2018-2019 
For å få kontinuitet i de forskjellige komiteene, sitter lederne for hver komité normalt i 2 år, en frivillig 
ordning. 

 
2.1 Medlemskomitè 

 
 Rotaryårets medlemskomité har bestått av: 

o Berthan Aashaug, leder 
o Atle Fiskvik 
o Trond Kletvang 
o Olav Horten 
o Jan Ivar Rekstad, kasserer/regnskapsfører 
o Randi Aas 

 
 Komiteen sto for servering under guvernørbesøket i august, under utdeling av Stimuleringsprisen 

I desember og under utdelingen av Paul Harris i mars. 
 
I august inviterte Siri Jarandsen Strømmevold klubben til trivelig møte på familiehytta. 
 
20.11.  inviterte komiteen til sosialt samvær med elggryte i lokalene i Frivilligsentralen. 
 
18.12.  inviterte de til julemøte med ledsagere. Gløgg og pepperkaker ble servert. Samtidig var det  

utdeling av Stimuleringsprisen for 2017/18 til Ann Jorunn Røe. 
 
29.01.  Rakfisklag 
 
19.03.  Sosialt samvær med ost og vin 
 
18.06.  Presidentskiftet der påtroppende president Tore ønsket klubbens medlemmer med 

ledsagere velkommen til sitt hjem. 
 
 

2.2 Kommunikasjons- og PR-komitè 

Rotaryårets komité har bestått av: 
o Håkon Trønnes, Committee Leader /web editor  
o Ole Albert Dalen, CICO internettansvarlig – legger ut innlegg på FB og hjemmesiden 
o Kjell Arne Hugubakken 
o Einar A. Røe 
o Iver Thorstad 

 
Komiteens medlemmer har ført alle referater fra medlemsmøtene, de som er distribuert kun til 
medlemmene og de som er lagt ut på nett for offentligheten samt tatt bilder av alle  
foredragsholderne gjennom året.  

 
IT-ansvarlig har hatt ansvar for klubbens hjemmeside, Facebook-profil og hjemmesiden som

 publiseres på rotary.no  
 

 Komiteens leder har hatt det redaksjonelle ansvaret for det som publiseres for offentligheten, og 
komiteen har på alle punkter oppdatert klubbens nettside og Facebookside i forhold til klubbens  
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ønske om å bli mer synlig og styrke omdømmet til klubben. IT-ansvarlig har lagt ut all oppdatert 
informasjon samt referatene og bildene fra foredrag som er holdt i klubben.  
 
Komiteens leder skrev artikkel om Grønn-Hagen Bjørke Malawi foundation og prosjektet i Malawi i  
Rotarys magasin Rotary Norden nr. 1, 2019. Komitelederen skrev også, i samarbeid med Grønn- 
Hagen, en lang artikkel om samme prosjekt i Guvernør Arvid Blindheim sitt månedsbrev for mars.  
 
Komiteens leder skrev også om utdelingen av Stimuleringsprisen Ann Jorunn Røe som ble publisert i 
Rotarys magasin, Rotary Norden nr. 2, 2019 og om utdelingen av Paul Harris til Mahnaz Moayeri i 
Rotary Norden nr. 3, 2019.  
 
Sammen med sekretær og president har komitélederen også redigert klubbens infobrosjyre. 
 

 

2.3 Service-/Prosjektkomitè 

 Rotaryårets komité har bestått av: 

o Tore Stubbe, Committee Leader  
o Brynhild Nygard, CYEO ansvarlig for ungdomsutveksling  
o Odd Storlimo 
o Victor Høeg 
o Ola Grønn-Hagen 
o Kåre Ivar Rokseth 

 

Prosjektutvikling (planlegging og organisering av prosjekter) 

o Nye Neby bru, støtte bruprosjektet med mer midler 

o Nye Neby bru, administrasjon 

o Nye Neby bru, stiprosjektet, dugnad 

o Samarbeid med Frivilligsentralen v/Kjell Arne Hugubakken  

o «Aktiv i naturen» i samarbeid med Frivilligsentralen v/Odd Storlimo  

 

 

2.4 Administrasjons-/omdømmekomitè 

 

 Rotryårets komité har bestått av: 
o Per Christian bergh, Committee Leader  
o Tor Ingar Blokkum, sekretær  
o Siri Jarandsen Strømmevold 
o Bengt Sæter 
o Inger Marie Steinaa 
o Jan Kåre Moan 

 
Komiteen har registrert alle oppmøter i samarbeid. 

 
Komiteen har invitert mange spennende og gode foredragsholdere på medlemsmøtene gjennom 
hele året. 
Komitéen er også involvert i presentasjonen av budsjett og regnskap i september, 
presidentnominasjonen i november og årsmøtet i desember. 
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2.5  Andre komiteer i Tynset Rotaryklubb 
 

• Tynset Rotary Fond: 
Komiteen består av 3 medlemmer; Brynhild Nygard, Trond Kletvang og Håkon Trønnes. 

 
 

• IT-ansvarlig: 
IT-ansvarlig var Ole Albert Dalen. 

 
• RYLA og Ungdomsutvekslingskontakt: 

RYLA og Ungdomsutvekslingskontakt var Brynhild Nygard. 

 
• Kontaktperson Rotary Foundation – TRF-ansvarlig 

Vervet gikk ut ved utgangen av 2018. Iver Thorstad hadde vervet fra 2012 til årsmøtet 2018. 
 

• Aktuell representant i Frivilligsentralen 
Kontaktperson til Frivilligsentralen er Kjell Arne Hugubakken. 

 
• To revisorer 

Einar Røe og Kjell Arne Hugubakken 
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3. Rotarymøter 
 
        21. august 2018 
 

Hytta til Strømmevoldfamilien 
Tynset Rotaryklubb startet året med en utflukt til 
hytta til Siri og Hans Morten Strømmevold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. august 
 

       Guvernørbesøk 
Distriktsguvernør Arvid Blindheim med kona Anne 
Cathrine og assisterende guvernør Finn Egil Sandmo 
med kona Hanne besøkte Tynset Rotaryklubb 
tirsdag kveld for å møte president Marit Arnesen, 
styret og resten av medlemmene. 

 
 
 
 

Første møtet i september, 4. september 
Åpent møte med gjennomgang av regnskap for 
forrige Rotaryår og budsjett for 2018/2019. 
 
  

 
       13. september 2018 
 

Yrkesforedrag ved Per Christian Bergh 
Per Christian har en lang og noe variert 
yrkeskarriere bak seg, noe som kom tydelig fram 
under hans yrkesforedrag. 
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15. september 2018 
 
Årsberetning 2017-18 
Avgått presiden Ole Albert Dalen la fram 
årsberetningen for hand presidentperiode, 
Rotaryåret 2017-2018. 
 
 
 
 
 

 
 
 
       20. september 2018 
 

Velg med hjertet – rekruttering og synliggjøring av 
ledige stillinger 
Hedvig Rognerud fra Rådhuset Vingelen holdt et 
interessant foredrag om firma "Velg med hjertet", 
som har som mål å bistå arbeidsgivere med å få fatt 
i arbeidstakere med riktig kompetanse for den 
ledige stillingen. 
 
 
 
 
 
26. september 2018 
 
Utbygging av Tolga  
Ragnhild Aashaug, ordfører i Tolga, holdt et 
foredrag om utbyggingen av Tolga kraftverk. 
Utbyggingen vil berøre Tolga kommune mye i 
anleggsperioden som er fra høsten 2018 til og med 
våren 2022. 
 
 
 
 
Første møtet i oktober, 2.oktober 
 
 Åpent møte 
Lagssaker 
 
 
15. oktober  
 
Bedriftsbesøk, Nye Tynset brannstasjonen 
Ble avlyst på grunn av brannuttrykning tidligere på 
dagen. 
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18. oktober 2018 
 
An-Magritt Riise presenterte sin nye bok 
«Responser» 
An-Magritt Riise har hatt diagnosen kronisk 
utmattelse. Hun er utdannet sykepleier, og har 
blant annet jobbet som lærer ved NØVG, det var 
her hun jobbet da hun ble syk i 2005. Boken handler 
om hvordan hun knakk koden til egen helbredelse.  
 
 

 
 
23. oktober 2018 
 
Malawi får rent vann og skoler – med bidrag fra 
Tynset Rotaryklubb  
I stedet for å starte et eget internasjonalt prosjekt 
har Tynset Rotaryklubb valgt å støtte stiftelsen 
Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation. Stiftelsen 
driftes av Ola Grønn-Hagen som også er medlem av 
Tynset Rotaryklubb. 
 
 

 
 
29. oktober 2018 
 
Velferdsteknolgi i FARTT-kommunene (Folldal, 
Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset)  
Kommunene er nå med på et 2-årig nasjonalt 
pilotprosjekt for å utvikle nye digitale løsninger. 
Prosjektet startet i 2017, har pågått i vel et år, og 
skal være ferdig i løpet av 2019. Foredraget ble 
holdt av 1. konsulent Tone Finstad Rønning. 
 
 
 
 
 
4. november 2018 
 
Yrkesforedrag ved Jan Kåre Moan  
Rotary er en organisasjon som er basert på at 
medlemmene skal ha forskjellig yrkesbakgrunn. 
Samtidig er det viktig at medlemmene blir kjent 
med hverandres erfaringer og bakgrunn. Det skjer 
ved at medlemmene presenterer seg gjennom et 
yrkesforedrag. 
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6. november 
 
Åpent møte 
Klubbsaker, nominasjon til president for rotaryåret 
2020/21 og komitéarbeid 
 
 
 
13. november 2018 
 
Næringsforum i Fjellregionen  
Kveldens foredragsholder var Arne Horten, 
styreleder i Næringsforum i Fjellregionen. 
Hovedformål for Næringsforum i Fjellregionen er å 
bidra til vekst, utvikling og etableringslyst i 
fjellregionen. 
 
 
 
 
 
 
27. november 
  
Neby bru - statusrapport 
Ved Rotarymedlemmene Trond Kletvang, 
Nebybruas Venner, og Tore Stubbe, Tynset Turlag, 
orienterte om status, planer og framdrift for Nye 
Neby bru. 
 
 
 
 

 
Første tirsdag i desember, 4. desember  

 
Årsmøte 
Årsmøtesaker og valg av påtroppende president og 
representanter for diverse komiteer. 
 
 
11. desember 2018 
 
Norsk helsearkiv 
Leder av det nye nasjonale helsearkivet, Bjørn 
Børresen, holdt et foredrag om status for Norsk 
Helsearkiv. Norsk Helsearkiv er en del av 
Arkivverket, og skal sammen med alle andre arkiver 
og lignende institusjoner ta vare på vår felles 
historie. 
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18. desember 2018 
 
Ann Jorunn Røe fikk Stimuleringsprisen 2018 
I høst flyttet Ann Jorunn til London for å studere 
musikk og utvikle seg som artist. Pr dags dato er 
hun elev ved The British and Irish Modern Music 
(BIMM) Institute i London på låtskriverlinja, med 
mål om en bachelorgrad etter 3 års studier. 
 
 
 
 
 
8. januar 2019 
 
Åpent møte 
Lagssaker 
 
 
 
15. januar 2019 
 
Omvisning på Tynset nye Brannstasjon  
Vi ble tatt godt imot av brannmannskapene Terje 
Haugland og Kai Ove Kveberg. De fortalte hvordan 
tjenesten var organisert og viste oss rundt i de nye 
lokalene. 
 
 
 
 
 
 
 
28. januar 2019 
 
Jon Ole Hokstad fortalte om boka «Røstvangen 
Gruver» 
Røstvangen Gruver har en helt spesiell historie både 
lokalt og nasjonalt. At svenske kapitalister skulle 
komme til et øde fjellområdet mellom Tynset og 
Kviken for å hente «våre mineraler» var et viktig 
poeng. 
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5. februar 2019 
 
Demens  
Demens er en lidelse som spesielt rammer mange 
eldre i samfunnet vårt. Det kan virke som om stadig 
flere får denne sykdommen, men om en tar hensyn 
til at levealderen også øker, så er det slett ikke 
sikkert at det er tilfelle. De som fortalte om Demens 
var Aktivitetsvenn v/Annbjørg Røe, t.h., og Hilde 
Nygaard Bergh ved demensprosjektet i Tynset. 
 
 
 
 
12. februar 2019 
 
«Rikets tilstand» 
Nylig besøkte lensmann Bjørn Tore Grutle Tynset 
Rotaryklubb for å fortelle om nærpolitireformen, ny 
organisasjonsform og hvordan dette påvirker 
polititjenesten i vårt område. Politidistriktet heter 
nå Innlandet Politidistrikt. 
 
 
 
 
 
19. februar 2019  
 
Åpent møte 
Lagssaker 
 
 
26. februar 2019 
 
Fotografering med fotoapparat og mobiltelefon  
På siste møte i Tynset Rotaryklubb handlet det om 
fotografering med fotoapparat og mobiltelefon. 
Siden århundreskiftet har digital fotografering tatt 
fullstendig over, og filmen er byttet ut med en 
lysfølsom sensor. Håkon Trønnes delte sine 
kunnskaper med sine rotaryvenner. 
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5. mars 2019 
 
Mahnaz Moayeri ble hedret med Paul Harris 
Fellow  
Hedersbevisningen Paul Harris Fellow ble tildelt 
Mahnaz Moayeri for det uvurderlige arbeidet hun 
har gjort, og fortsatt gjør for at våre nye landsmenn 
raskere skal være i stand til å forstå mekanismene i 
det norske samfunnet. 
 
 
 
 
12. mars 2019 
 
Fra Østerdalen til Groruddalen  
For et år siden ble Carsten Schuerhoff innsatt som 
ny sogneprest i Østre Aker og Haugerud menighet. 
Tidligere arbeidet han i Nord-Østerdal, og han har 
gjort seg noen tanker om forskjeller, men også 
likheter mellom Østerdalen og Groruddalen. 
 
 
 
 
 
 
26. mars 2019 
 
Fagopplæring i Fjellregionen  
De er tre ansatte som har hele Fjellregionen som 
arbeidsområde. Dette innebærer mye reising i og 
med at de skal opprettholde kontakt med elever, 
lærlinger og bedrifter. I det siste har de markedsført 
yrkesfagene for elevene på 10. trinn i 
ungdomsskolene. Per Erik Sandnes forklarte hva 
opplæringskontoret gjør. 
 
 
 
 
2. april 2019 
 
Emely fra Maawi besøkte Tynset Rotaryklubb  
Nylig var Parlamentsmedlem Emily Chintu-Phiri fra 
Malawi på besøk hos Tynset Rotaryklubb. Hun var 
invitert til Norge av Lions, som også bidrar med mye 
penger til det hjelpearbeidet som Ola Grønn-Hagen 
utfører gjennom Grønn-Hagen Bjørke Malawi 
Foundation.  
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30. april 2019 
 
100-åringen Tynset Bokhandel  
Tynset Bokhandel er ikke som alle andre 
bokhandlere. For det første har de nettopp feiret 
100 år i bransjen, og de er fortsatt en frittstående 
bokhandel. Jubileet ble markert med en egen 
bokutgivelse, og i kjelleren er det både galleri og et 
lite museum. 
 
 
 
 
 
13. mai 2019 
 
Bedriftsbesøk hos Inge Espeland  
Det er 40 år siden Inge Espeland begynte å kjøre 
lastebil for Sties termotransport, og selv om han har 
hatt noen sidesprang, så driver han fortsatt med 
lastebiler og godstransport. 
 
 
 
 
 
 
21. mai 2019 
 
Kan noen hjelpe Senegal? 
Amar Fadiaw Niang er fra Senegal, men kom til 
Tynset for 30 år sia på turistvisum. Tilfeldigvis ble 
han værende på Tynset litt lengre enn planlagt, og 
da traff han sin Tone, og siden har han vært her! 
 
 
 
 
 
 
 
14. mai 2019 
 
Åpent møte 
Sekretær, president og påtroppende president 
refererte fra Styreseminarer i Distrikt 2305 på 
Scandic Hotel Elgstua på Elverum. 
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 28. mai 2019 
 

Omorganisering av Helse- og omsorgstjenesten i 
Tynset kommune  
Eldrebølgen vil i tida framover ha store 
konsekvenser i tida framover. Vi får stadig flere og 
flere eldre som skal tas vare på, og utfordringene 
blir større. Dette har ikke minst med økonomi å 
gjøre. Helse- og omsorgssjef Øystein Kyrre Johansen 
orienterte. 
 
 
 
 
 11. juni 2019 
 
En reise i Øst-Europa inklusive en tur til Kina  
Kjell Wardenær fortalte at han av utdanning er 
metallurg, og de siste årene før han gikk av med 
pensjon jobbet han for Elkem. Hans avdeling hadde 
hele verden som arbeidsfelt. 
 
 
 
 
 
 

 
Presidentskiftet 18. juni 2019 
Avtroppende president Marit Arnesen og påtroppende president Tore Stubbe 
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4. Medlemmer 
Tynset Rotaryklubb har 24 medlemmer, samme medlemsantall som foregående presidentperiode. 
Klubben har fem kvinner og 19 menn. 
 
Målet har vært å verve flere medlemmer, noe vi ikke har prioritert. 
 
 
 
 

5. Nett og sosiale følgere 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Tynset, 3. september, 2019 
 
 
 

Styret i Tynset Rotaryklub 
 
 


