
 
1 

 

                                                                          

 

 

 

Skedsmokorset Rotaryklubb    Ukebrev nr. 10 - 2021/2022  

 

Møte 13. oktober 2021, Guvernørbesøk for området G på Skedsmo Samfunnshus.   

       

Antall fremmøtte:             12 medlemmer fra vår klubb  

Sted:     Storsalen, Skedsmo Samfunnshus 

Møteleder:    AG Yvona Holbein 

Møtestart var satt til klokken 19.00, men allerede fra 18.30 kunne man kjøpe kaffe og noe 

å bite i. Mange benyttet sjansen til å treffe vår guvernør, Lars Borgestrand. 

Før dette hovedmøte møtte guvernøren alle de tilstedeværende presidenter som 

presenterte arbeidet i sine klubber. 

Møtet startet så ved at AG Yvona Holbein ønsket velkommen og introduserte guvernør 

Lars Borgestrand.  

Han startet med å presenter seg selv, sin samboer og to barn, tvillinger på 5 1/2 år. 

Lars Borgestrand fortalte at han er født i 1977 er utdannet økonom og har arbeidet i IKT-

bransjen i over 20 år. I 2008 var han med på å starte Itello AS og har siden vært partner 

til selskapet ble solgt til det nordiske konsernet Advania i 2019. Der er han i dag direktør 

med ansvar for offentlig sektor i Norge. Han er også uteksaminert fra Luftforsvarets 

befalsskole.  

Lars fortalte at han har vært medlem i Jeløy Rotaryklubb siden 2011. Han var president i 

Rotaryåret 2017/2018. Før dette var han chartermedlem i Varna Rotaract i 2007, der han 

var president i 2008/2009 og deretter landspresident for Rotaract Norge i 2009/2010. Lars 

er nå bosatt på Lysaker, men fortsatt medlem i Jeløy RK. 

 

I neste bolk presenterte han årets RI President og knyttet sine kommentarer til årets motto 

«Serve to change lives» og viktigheten av å skaffe nye medlemmer, «Each one bring 

one» samtidig som man tar godt vare på de som allerede er medlemmer. Han presenterte 

så distriktets mål med tallene 21 og 22, øke antallet medlemmer med 21 stykker og øke 

bidraget til TRF med 22 %. Utviklingen i første kvartal var ikke god lesning, 9 nye og 19 

som har sluttet. Medlemsvekst er viktig for klubber og distrikt. 

Han ba alle de som var til stede om å snakke med sidemannen om tre viktige spørsmål: 
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Hvorfor er du rotarianer?  

Hvilke ord bruker du når du forteller andre om Rotary?  

Hva er det viktigste for deg i Rotary? 

 

I den andre delen av sin presentasjon hadde Lars fokus på Rotary Foundation. Han pekte 

på viktigheten av at vi alle støtter denne viktige delen av Rotary Internagtional ved våre 

bidrag, store og små. Han minnet om distriktets mål på 22 % økning fra siste år og 

oppfordret alle klubber til å sende sine bidrag til alle prosjekter som gjennomføres ved 

hjelp av Global – og Distrikt Grants. 

Vedlagt til utsendelsen av dette ukebrevet vil dere finne PowerPonit presentasjinen som 

Lars brukte og der vil dere finne mye godt stoff til alle oss rotarianere! 

AG Yvona Holbein minnet om områdemøtet den 26. oktober og takket Guvernøren for 

hans presentasjon, før hun takket alle for frammøte og ønsket alle vel hjem! 

 

 

H.Stabell,  

referent 


