
 
Røyken Rotary Klubb 

Møtereferat fra årsmøtet 28/2-22 
 
 
Til stede:  
12 medlemmer 
 
Referat: 
Morten ønsket velkommen informerte dette blir vårt årsmøte med valg av styre og komité 
representanter for året 2022-23. Han ga ordet til Erling som hadde dagens tre-minutt. 
 
Erling ga oss en liten innføring i det å ha Parkinson og viktigheten av trening. Boksetrening 
og gåturer med rak konsentrert gang holder kroppen i gang og det synes å holde 
sykdommen under en viss kontroll. Han har visst om sykdommen i tre år, men regner med 
at det startet tidligere. 
 
Ivar hadde dagens egoforedrag og ga oss en interessant fortelling om flytting til Røyken i fra 
Eiker i 1949 da han var to år, fordi faren skulle utvikle vannforsyningen i kommunen. Han 
tok realskole i Røyken og gymnaset i Asker før han begynte på elektrofag i Gøteborg og 
senere avsluttet utdannelsen på Kongsberg. I et friår mellom de to skolene mønstret han på 
og tok et år til sjøs. Historien fra Singapore hvor turen tilbake til båten ble interessant 
inkludert en tur i en patruljevogn gjennom de mørkere sidene av byen.  
 
Han begynte med automasjon i NEBB i 1968 hvor de hadde en interessant utvikling med 
styringssystemer og hvor data-alderen tok sitt inntog med Intel prosessorer allerede før Pc-
ene ble introdusert. I 1989 begynte Ivar i Computas som var under DnV sine vinger, emn 
som senere ble solgt til CAP Gemini. Der ble han til han startet opp for seg selv i 2002 og 
deretter ble det glidende overgang til pensjonstilværelsen. 
 
Han bodde tidlig i Oslo og tok senere over familiehuset i Åros etter at foreldrene flyttet 
tilbake til Hedmark. 
 
Etter Ivar sitt foredrag ble det formelt valg i tråd det det forarbeidet som Erik Ax hadde gjort 
og som ble utdelt i oppdatert stand på møtet. Valget ble akseptert som foreslått med 
følgende resultat:  

 

  



Røyken Rotaryklubb 

Charterdato: 05.10.1971 – Klubbnr.: RK12836 

 

Styret 2022 – 2023 

President: Erik Ax  

Past President:  Morten Berntzen 

Sekretær: Arnulv Lemme 

Kasserer: Ove-Mikal Blakset 

Innkommende president: ??????? 

Revisor: Arnulv Lemme 

 

Komitéer 2022 – 2023 (enkelte komiteer kan få ny medlemmer senere) 

Medlemskapskomite: 

Arnulf Lemme,  

Arne Østlie 

Intern/ekstern kommunikasjon: 

Åge Borg-Andersen,  

Morten Berntzen 

Programkomité:  

Steinar Forberg, 

 Per-Erik Horsle, 

 Erling Dagslet 

Komité for serviceprosjekter: 

  

Åge Borg-Andersen, 

Lasse Norhamo 

8. mai komite: Ragnar Ølstad 

Andre prosjekt/Semiaden: 

Per Olav Leren,  

Svein Qvist-Eriksen, 

Ragnar Ølstad, 

Morten Berntzen 

Ungdomskomité:    

Hans Frivold,  

Håvard Magne Tveitane 

Arrangementskomité:   

Kolbein Aarnes, 

Håvard Magne Tveitane 

Ove Blakset, 

Geir Guthormsen, 

Erik Fønstelien 

 
 
Innkommende president er ennå ikke valgt og dette arbeides det med å få til. 
 
Neste møte blir på Rottefella og tidspunkt for oppmøte vil bli kommunisert i 
løpet av uka. 
 


