Røyken Rotary Klubb
Møtereferat fra møtet 31 august 2020
Til stede:
Arne Østlie, Arnulv Lemme, Dagfinn Onshus, Erik Ax, Erik Fønstelien, Erling
Dagslet, Hans Frivold + Victoria, Håvard Magne Tveitane, John Wiggen, Morten
Berntzen, Ove-Mikal Blakset, Per Anders Østerholt, Ragnar Ølstad, Steinar
Forberg, Svein Qvist-Eriksen, Roy Hellegaard
Gjest: Hans Falkenberg, Tønsberg Rotary Klubb
Referat:
Morten ønske velkommen og informerte om at Polio nå er utryddet i Afrika.
Applaus.
Det ble igjen innført kaffe og utlodding.
Erik F hadde 3 minutt og kommenterte det amerikanske valget hvor en
tidligere høyesterettsdom gir aksept for all vulgær og insinuerende skitkasting
så lenge en er en offentlig person. Det er vi jo vitne til. Han kommenterte også
at siden vi nå har smittevernregler i funksjon så er også dødsfall og sykdom
relaterte til andre sykdommer gått vesentlig ned.
Morten introduserte ex. redaktør i Drammens Tidende Einar Aaraa som holdt
foredrag om «Minner fra et liv i pressen»
Han hadde vært i pressen i 42 år hvorav 25 som en del av presselosjen i
Stortinget. Han hadde skrevet i alt 4000 lederartikler så det hadde vært et
aktivt reporterliv i disse årene. Han kommenterte at Norge som avisland er
under endring og at opplagene er gått ned til 1/3 etter år 2000. Det er nå,
spesielt i Coronakrisen, blitt en signifikant økning i nettbaserte abonnementer
så det er vel håp for avisene likevel framover.
Vi fikk et kåseri om et liv tett på politikerne som i sitt liv borte fra familie hadde
et livlig og en til dels våt og svulstig livsførsel i en god blanding fra alle partiene.
Det meste ble holdt borte fra det offentlige som respekt for de folkevalgte.

Einar Aaraa ble kjent i hele landet etter at han tapte et veddemål om at SP ikke
ville få innvalgt noen mandater i Buskerud ved et valg. Utjevningsmandat ga
Lundteigen en plass og han måtte spise fiber fra Lundteigens gamle fjøslue.

