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Røyken Rotaryklubb 
Referat fra klubbmøtet 29.08.2022 

 
 
Til stede: 
17 medlemmer samt gjest AG Helle Kjørlaug fra Skaugum Rotaryklubb 

Møtet var kameratslig samvær  med Mini-Ego foredrag v/Svein Quist-Eriksen samt regnskap 
for 2021/2022 og budsjett for 2022/2023 v/ Ove Blakset. 

Referat: 

Møtet ble innledet av AG Helle som var opptatt av at klubbene prioriterer rekruttering og 
tiltak for dette og mente at klubben heller burde satse på å rekruttere 50-60 åringer enn 40 
åringer. 

Hun var også opptatt av å få til samarbeid mellom klubbene i regionen og ikke minst å dra 
nytte av de ressurser som distriktet har. Hun henviste i denne forbindelse til appen Rotary 
norway som alle medlemmene burde laste ned. 

Mini-Ego foredrag v/Svein 
Svein er oppvokst i Fredrikstad regionen og hvor han tok realartium. Han hadde i løpet av 
gymnasdagene diverse småjobber på Torp Bruk som var en stor cellulose og papirfabrikk 
som senere ble en del av Borregård. Ifølge hans far var det viktig å være innom mange 
avdelinger for å se hvor en kunne "være mest anvendbar". 
Målet var å begynne på NTH for senere å satse på papirindustrien. 

Imidlertid ble det første steget mot høyere utdannelse tatt med Examen Philosophicum i 
Halden. Deretter bar det inn til Oslo og studium ved UiO på Blindern med grunnfag i  
psykologi, mellomfag i norsk og til slutt hovedfag i pedagogikk. 

Etter fullført eksamen ble Svein ansatt som forskningsassistent ved Pedagogisk Institutt med 
bl.a å forske på utvikling av leseferdigheten for barn med hjerneskade. Han jobbet også en 
periode med undervisning og rådgivning ved Torshov skole. Senere underviste han også i 
psykologi ved Ullevål sykepleiehøgskole og Ullevål kommunale radiografskole, og 
tilsvarende ved Rikshospitalet. 

Fra 1977 og frem til pensjonering i 2017 jobbet Svein ved NKI Brevskolen som senere skiftet 
navn til NKI Nettstudier. NKI ble i 2007 kjøpt opp av ABN Utdanning og han fortsatte sin 
virksomhet der. 

Svein har vært med på NKI sin reise fra brevundervisning til i dag nettundervisning. 
Svein har i denne perioden hatt en rekke funksjoner og stillinger, fra pedagogisk veileder, 
avdelingsleder, studierektor, rektor, adm.dir og til slutt senior rådgiver. 
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Svein har deltatt i en rekke styrer og utvalg knyttet til undervisning og det kan nevnes; 
 

• styreleder i Fleksibel utdanning Norge 
• styremedlem  Norgesuniversitet 
• styremedlem i Stiftelsen NKI  
• medlem i Nasjonalt fagskoleråd 
• medlem i departementets Klagenemd for vedtak fattet av NOKUT - 

fagskoleutdanning.  (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning; et direktorat under KD) 
• Leder for Regelverkutvalget (KD) gjennomgang av lover, forskrifter og regelverk 

knyttet til voksenopplæringsfeltet 
• deltatt i utvalg for ny voksenopplæringslov 

Svein har også vært mentor ved Innovasjon Norges lederopplæring for kvinnelige 
toppledere. 

Regnskap og budsjetter v/Ove 
Klubbens regnskap for 2021/2022 viste totale inntekter på NOK 95.585 og totale utgifter på 
123.239 som gav et underskudd på NOK 27.654. Dette var likevel betydelig mindre enn det 
budsjetterte underskuddet på NOK 55.450. 

Bortsett fra jubileumsfesten som kostet klubben netto NOK 45.624 innehold regnskapet kun 
normale og ordinære inntekter og utgifter. 

Klubben har pr. 30/6-2022 en bankbeholdning på NOK 69.326 og en egenkapital på NOK 
72.056. 

Regnskapet ble deretter godkjent. 

 
Ove la så frem forslag til budsjett for året 2022/2023. Det fremkom noen kommentarer til 
dette  bl.a  at det ikke var tatt hensyn til økning i husleie, gave til Semiaden samt ønske om å 
ha budsjettert kostnader ved Ryla. Det ble derfor vedtatt å gjennomføre 
disse  endringene og at Ove skulle lage et oppdatert budsjett. 

 
Referent: Arnulv Lemme 

 


