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Røyken Rotaryklubb 

Referat fra klubbmøtet 31.10.2022 
 
 
Til stede: 
Hele 24 medlemmer møtte opp denne mandagen hvor den store begivenheten var 
opptagelse av nytt medlem. 

Nytt medlem i Røyken Rotaryklubb 
Kristian Fredrik Wear som har gjestet klubben noen ganger ble høytidelig tatt opp som nytt 
medlem i klubben. 
President Erik overrakte han Rotary-nålen og fortalte kort om klubben og dens aktiviteter. 
Kristian Fredrik er fra og bor i Røyken. Han har tidligere jobbet i brannvesenet i Drammen og 
driver nå sammen med sin sønn Wear Entreprenør AS. 

 

Kristian Fredrik Wear flankert av president Erik Ax og forslagsstiller Ragnar Ølstad. 

Referat: 
3-minutt v/ Svein Qvist-Eriksen 
Svein holdt tre minutter hvor han reflekterte over de store gass-/oljeinntektene som 
Norge nå har som særlig er et resultat av krigen i Ukraina og konflikten mellom Russland og 
Vesten. Noen europeiske ledere hevder nå at Norge er i ferd med å bli en krigsprofitør og 
dette vil kunne skade vårt lands omdømme. 
Dette dilemma synes ikke å være like stort for norske politikere og næringsliv. 

Svein vinklet dette til slutt opp mot Rotarys prinsipper om etikk og 4-spørsmålsprøven og 
særlig punkt 2 - er det rettferdig overfor alle det angår. 
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Mini - ego foredrag v/Erik Ølstad. 
Erik holdt et interessant foredrag om sitt virke som bonde og sin spennende karriére som 
næringslivsleder med til tider hele verden som arbeidsplass. 

Erik er Røyken-mann og bor på gård på Ølstadryggen hvor han etter eget utsagn er hobby-
bonde og drifter 1300 mål med korn. Har alltid vært interessert i maskiner og viste oss bilder 
av den første traktor (Gråtass) han kjørte som ungdom og til dagens maskinpark som 
benyttes til å drifte en gård av denne størrelse. 

Erik er utdannet sivilingeniør  innenfor polymer teknologi ved Brunel University i  London. 

Etter studiet ble det tjeneste og utdannelse ved det sjømilitære korps i Horten. 

Deretter startet Erik som 25 åring sin yrkeskarriere innenfor kjente firmaer innen 
teknisk/kjemisk industri og hvor han fremdeles jobber. Han fortalte fra bl.a. følgende 
firmaer; 

• Rieber & Søn AS - produksjon av PVC folie 

• Nodest AS - opprinnelig malingsprodukter og selskapet ble overtatt av Jotun AS 

• Protan AS - som har fabrikker i Norge, Sverige og Polen og produserer plastbelagte 
tekstiler/haller,  ventilasjonsrør, takbelegg, membraner. Erik var teknisk direktør der 
og hadde mange spennende prosjekter bl.a. et prosjekt for frakt av vann fra Tyrkia til 
Kypros i store plastrør fra Protan 

• Reichhold AS avd, Fredrikstad hvor Erik var fabrikksjef. Selskapet produserer 
forskjellige plastprodukter og har i de sener år gjort suksess med plaststoff til 
vindmøllevinger. Reichhold konsernet med base i USA er en av verdens største 
produsenter av  polyester og har produksjonsanlegg over hele verden. Erik jobbet en 
periode ved hovedkontoret i USA, var bl.a. med i ledergruppen for Europa med 
ansvar for fabrikkene der. Han var også med på et spennende prosjekt med å bygge 
opp en ny fabrikk for konsernet i India hvor det var en rekke utfordringer ifht. 
konsernets krav til sikkerhet. 

• AS Rockwool hvor Erik startet som fabrikksjef ved fabrikken i Moss i 2010. Selskapet 
eies av det danske børsnoterte konsernet Rockwool som er verdens største 
steinullprodusent. Det primære formålet med disse produktene er å isolere mot 
varme, kulde, lyd og brann. I Norge har selskapet to fabrikker i hhv. Moss og 
Trondheim. Fabrikken ligger ved havna i Moss og ble i 2018 betydelig modernisert. 
De gikk da over fra koks til elektrisitet i smelteprosessen  av stein til ferdige 
produkter. 

Nåværende arbeidsted vil klubben både se og høre nærmere om ettersom Erik inviterer til 
bedriftsbesøk ved fabrikken i i Moss i nær fremtid. 
 
Referent: Arnulv Lemme 


