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Røyken Rotaryklubb 
Referat fra klubbmøtet 26.09.2022 

 
 
Til stede: 

13 medlemmer samt gjest Kristian Wear som er et potensiell medlem. 

Møtet var kameratslig samvær med hovedvekt på Rotary saker. 

Referat: 

Lasse hadde tre minutter som fortalte om et forskningsprosjekt på bruk av tyggegummi og 
dets miljømessige konsekvenser. 

Deretter gikk Arne Ø gjennom prosjekt medlemsjakt 2022. Oppdatert liste over potensielle 
medlemmer ble gjennomgått og det kom opp forslag på en rekke nye medlemmer. 

En av disse var dagens gjest, Kristian Wear,  som fortalte kort om seg selv og ville vurdere å 
bli medlem i klubben vår. 

Det ble også diskutert behovet for å utarbeide en egen brosjyre for klubben. Selv om vi nå 
har anskaffet et stort antall av brosjyren - "Invitasjon til Rotary" - og har egen hjemmeside, 
ble det besluttet å lage en egen brosjyre om Røyken Rotaryklubb med bistand fra Morten og 
medlemskapskomiteen. 

Klubben har fra distrikt 2310 blitt anmodet om å vurdere mulige kandidater for 
ungdomsutveksling 2023/2024 og klubbens muligheter til å være vertskap. Etter en 
diskusjon om dette ble det konkludert med det ville være en for stor oppgave for klubben 
vår og at vi heller bør og skal satse på Ryla. 

Klubben har også fått info om "World Polio Day 24/10" fra RI med spørsmål om hva vi gjør 
her. Det kom opp forslag om at vi burde ha en stand på feks. et kjøpesenter hvor vi fortalte 
om Rotary og organisasjonens lange innsats om for å utrydde polio. Det var laber interesse 
for dette. Det ble i denne sammenheng informert om at klubben fra vårt distrikt fikk som 
jubileumsgave kr 3 000,- som ble overført til RI som støtte for END POLIO NOW. 

Til slutt ble det informert om at neste møte er på Høyenhall 10. oktober hvor vi får besøk av 
politimester Knut Smedsrud med foredraget " Utrykningspolitiet (UP) i dag". 

Det ble presisert at til dette er det bare å invitere gjester. 

 
Referent: Arnulv Lemme 


