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Gimsøy Rotaryklubb 
Charterdato 31. oktober 1962 

 

Formål: 

Rotary's formål er å fremme og styrke viljen til å gagne 

andre som grunnlag for all virksomhet og spesielt viljen 

til:  

 Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre.  

 Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt 

for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers 

yrke som mulighet til å gagne samfunnet.  

 Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv.  

 Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og 

fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av 

personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å 

gagne andre.  

4-spørsmålsprøven, om saker vi tenker, sier og gjør:  

 Er det sant ?  

 Er det rettferdig overfor alle det angår ?  

 Vil det skape forståelse og bedre vennskap ?  

 Vil det være til beste for alle det angår ? 

 

 
 

Gimsøy Rotaryklubb 

Klubbhåndbok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiftet 31.10.1962 
Distrikt 2290 

 

Møtetidspunkt:                           Tirsdager  kl. 18:30 

Møtetidspunkt sommermøter:    Torsdager kl. 18:00 

Sted:                                            Klosterøya, Tømmerkaia 9, Skien 
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Verv: 
 

President.  

Presidentens leder møtene i klubben og i styret og utføre slike andre 

oppgaver som vanligvis hører inn under dette verv. 

 

Visepresidenten.  

Visepresidentens leder møtene i klubben og i styret i presidentens 

fravær, og å utføre andre plikter som vanligvis hører inn under dette 

verv.  

 

Past president. (Den som var president i forrige periode) 

Past presidents er styremedlem og utføre slike oppgaver som er 

foreskrevet av presidenten eller styret. 

 

Sekretær 

Sekretærens fører medlemsfortegnelse, liste over fremmøte, sender 

innkallelser til klubbmøter og styremøter og skriver og oppbevarer 

referater fra slike møter. 

 

Kasserer 

Kassererens tar vare på alle midler, gjør regnskap for disse hvert år 

overfor klubben og til enhver tid etter anmodning fra styret, samt utføre 

slike andre plikter som hører inn under kassererfunksjonen. 

 

Fadder 

Fadder skal hjelpe nye medlemmer og: 

 Gi dem spesiell omtanke og oppmerksomhet på vei inn i klubben 

 Gjøre dem kjent med andre medlemmer, deres faglige bakgrunn 
og engasjement i klubben 

 Gjøre dem kjent med Rotary’s kjennetegn og klubbens spesielle 
profil  

 Personlige notater: 
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………………………………………………………………… 
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NOEN ”SPILLEREGLER” I ROTARY 
 

Rotary International er en frittstående, verdensomspennende 

organisasjon, uten politisk eller religiøse oppfatning, og som ikke 

samarbeider med kommersielle aktører. 

 

Det medfører at møteinnholdet eller møtenes form ikke skal være slik at 

det kan oppfattes som partipolitiske eller religiøs markedsføring, og 

Rotary skal heller ikke støtte kandidater til for eksempel politiske verv.  

Rotarys merker og logo skal ikke benyttes på slik måte at man kan få 

forståelsen av at Rotary støtter kandidater eller har forbindelse med 

kommersielle aktører. 

 

Medlemslister skal ikke brukes av andre enn Rotary. 

 

Ordinære møter har en varighet på 1 time. 

 

FLERE NORMER 
 

Rotaryklubbene i Skien har i fellesskap utarbeidet en normsamling som 

heter ”Seremonier og rammer om Rotarymøter og –samlinger”. 

Den gir retningslinjer for hvordan klubbene skal håndtere for eksempel 

Presidentskifte og medlemmers bortgang. 

 

NOEN INTERNETTADRESSER 

www.gimsoy.rotary.no: Gimsøy Rotary klubb 

www.rotary.no:             Rotary i Norge (Norsk Roaryforum) 

www.rotary.org:           Rotary International 

 
Utarbeidet av Guttorm Liebe og Frank Severinsen 2010-2011 

Oppdatert 23.10.2018 Arne Kristiansen 

  

LOKALENE, ET MEGET KORT TILBAKEBLIKK 
 

Gimsøy RK ble stiftet 31. oktober 1962. 

Helt i starten ble møtene avholdt på Høyers hotell, deretter en periode i 

”Håndverkeren” (Skien Håndverks og Indistriforenings lokaler), og så 

ble det en omflakkende tilværelse. 

Fast møtested ble så på Villa Fløyen, og så tilbake til Høyers hotell fra 

1. juli 1970.  

21. desember 1971 vedtok styret å inngå leieavtale med Meieriet om 

lokalene i toppetasjen i Skistredet 9.  

Lokalene måtte pusses opp, og etter omfattende dugnad ble de tatt i bruk 

i 1972. 

Gimsøy RK stod som leietaker, og de 2 andre Skiensklubbene leide 

derfor lokaler av Gimsøy RK. Dette forholdet varte fram til 1992. Skien 

og Skien Vest RK flyttet da tvers over gata til representantskapssalen i 

den tidligere Telemarksbanken.  

Omtrent samtidig ble vinduer i Skistredet 9 skiftet, og lokalene pusset 

opp ved dugnad. Kiwanis Club leide lokaler i perioden 1994 – 1997. 

Gimsøy RK flyttet etter hvert også over gata til Skistredet 10. Etter noen 

få år der, ble leieforholdet ble sagt opp. Klubbene slo seg så sammen om 

å pusse opp lokalene i Skistredet 9 og flyttet i samlet flokk tilbake dit i 

2002. 

Dette leieforholdet kom også til en slutt, og i begynnelsen av september 

2007 flyttet alle 3 klubbene sine møter til Hermann Baggersgt. 3, 

skuespillerens Knut Wigerts fødested og hjem, og blant annet 

”Oppmålingsvesenets” kontorlokaler i mange år.  

 

Sommeren 2013 flyttet alle 3 Skiensklubbene til Håndverkeren i Cort 

Adelers gate 1 Skien. 

August 2018 flyttet klubben til Klosterøya, Tyrilisenteret. 
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ÅRSHJULET 

Rotaryklubber har ett møte hver uke til fastsatt tidspunkt. Hvert halvår 

trykkes opp et møteprogram for samtlige Rotaryklubber i 

Grenlandsområdet, hvor det opplyses om innhold, program etc. 

 

Møtetradisjoner i Gimsøy RK 

Hvert år avholdes følgende møter med fast innhold som en del av 

møteprogrammet, her kronologisk rekkefølge: 

 Ordinære klubbmøter 

 Nyttårstanker 

 Gimsøy Rotary’s sommerleker 

 Presidentskifte 

 Sommermøter felles med de andre to klubbene i Skien 

 Presidentens aften 

 Guvernørens aften 

 Årsmøte 

 Oscars aften 

 Klubbaften 

 Julemøte 
 

ORDINÆRE KLUBBMØTER 

Tradisjonen: 

Gimsøy RK avholder ordinære klubbmøter hver tirsdag.  Presidenten 

åpner møtet, og kan etterfølges av at et medlem holder et 3. minutters 

innlegg. Innlegg starter alltid med: ”President og Rotaryvenner”. 

Møtet avsluttes med et foredrag, som fremkommer i programmet.  

 

Normene: 

Lokalene åpnes kl. 18:00 og det serveres kaffe.  

Møtet starter kl. 18:30 og slutter kl. 19:30 

Kleskode: Ingen. 

 OSCARS AFTEN 
 

Tradisjonen: 

Det er avholdt ett julebord i Gimsøy RK historie. Det var første året, altså i 

1962. Året etter ”overtok” Oscar Christoffersen, som var direktør på 

Lundetangen bryggeri, og siden har vi hatt Oscars aften. Han innførte en 

tradisjon med å servere snitter og øl i Lundetangens lokaler det første eller 

andre møtet i desember måned. Første året ble samlet inn penger til en 

Porsgrunnsgutt som hadde mistet begge armene, seinere ble i mange år samlet 

inn til barnehjemmet på Søndre Falkum og slik innsamling ble et fast innslag. 

Oscars Aften ble også tidspunktet for utdeling av premier etter konkurransene 

avholdt i juni samme år, - det som nå kalles ”Sommerlekene”. 

Premieutdelingen er en seremoni med utgangspunkt i et skjevt blikk på 

frimurernes tradisjoner. 3 nisser marsjerer inn i prosesjon, og blant annet 

Lundetangens ølkorker vises fram. 

 

Etter at Oscar sluttet som direktør på Lundetangen gikk det kort tid til 

bryggeriet ble lagt ned (noe Oscar var meget forbannet og trist for). 

Mulighetene til å avholde møtet i bryggeriets lokaler ble redusert, men Oscar 

var standhaftig og rigget til samme aften i de ordinære klubblokalene. Første 

gangen betalte han selv snitter og drikke selv til alle frammøtte! Etter Oscar sin 

bortgang i 1995, er møtets tidspunkt, innhold og prosesjonen beholdt. Maten er 

dog endret til tradisjonell julemat. 

Etter at barnehjemmet på Søndre Falkum ble lagt ned, ble midlene fra 

utlodning eller innsamling, benyttet til lokale tiltak, som for eksempel 

overnattingshjemmet i Blekebakken. 

 

Normene: 

Oscars aften en kameratskapsaften. 

Det serveres juletallerken og pinnekjøtt og ”juledrikke”. 

Det avholdes et enkelt lotteri eller innsamling, til det formålet styret måtte 

bestemme. Inntektene fra lotteriet går direkte til styret.  

Ulefoss RK, som Gimsøy RK er fadder til inviteres særskilt. 

Kleskode: Finere enn ordinære møter, - dressjakke og juleslips. 
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NOMINASJONSMØTE 
 

Tradisjonen: 

På et ordinært møte en måned før det årlige møte for valg av styre og 

andre tillitsvalgte, skal møtelederen be om forslag fra klubbens 

medlemmer til president elect, visepresident, sekretær, kasserer og 4 

styremedlemmer. Forslagene skal fremsettes av en nominasjonskomité. 

Det er tillatt å komme med ”benkeforslag” på møtet 

 
Normene: 

Dette er å regne som et ordinært klubbmøte. 

 

ÅRSMØTE 
 

Tradisjonen: 

Årsmøte i denne klubb holdes senest den 31.12 hvert år, hvor valg av 

styremedlemmer og tillitsvalgte for det følgende år skal finne sted. 

Følgende saker skal opp til behandling: 

- Årsberetning 

- Revidert regnskap 

- Innkomne forslag 

- Budsjett 

- Valg, se under 

Valg: 

De behørig nominerte kandidater oppføres alfabetisk på en 

stemmeseddel for hvert tillitsverv, og votering foretas. De kandidater 

som får flertallet av de avgitte stemmer til vervene som ”President 

elect”, ”Visepresident”, ”Sekretær” og ”Kasserer” skal erklæres valgt til 

disse tillitsverv.  De 4 kandidater som får flertallet av de avgitte 

stemmer ved valg av styremedlemmer skal erklæres valgt som 

styremedlemmer. På årsmøtet velges også revisor og valgkomite. 

 

Normene: 

Dette er å regne som et ordinært klubbmøte. 

 KLUBBAFTEN GENERELT 

 

Tradisjonen: 

Gimsøy RK avholder én klubbaften per måned. 

Dette skjer siste tirsdagen i måneden, - som dog fravikes og tilpasses 

tidspunket for Presidentens aften, Guvernørens aften, Oscars aften og 

”Sommerlekene”, som alle regnes som klubbaftener. 

 

Normene: 

Lokalene åpnes kl. 18:00 og det serveres kaffe.  

Møtet starter ca. kl.18:30 og holder på utover kvelden 

Det serveres mat. 

Kleskode: Litt finere enn ordinære møter. 

 

 

 

 

NYTTÅRSTANKER 
 

Tradisjonen 

Aller første møte på nyåret. 

Tidligere medlem av Gimsøy Rotary klubb, Truls Norby blir inviteret til 

å holde foredrag om det han på årets første møtedag mener er verdt å 

bemerke. 

Han står fullstendig fritt i sine refleksjoner og tradisjonen er at han 

benytter anledningen til å si fra om ting han mener er urovekkende og 

som ikke nødvendigvis egner seg på trykk i lokalmedia dagen etter. 

 

Normene: 

Dette er å regne som et ordinært klubbmøte. 
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 PEISAFTEN 
 

Tradisjonen: 

Denne kvelden samles grupper av medlemmene hjemme hos enkelte 

medlemmer.  

 

Det legges opp til diskusjon og forslag blant annet om mål og prosjekter. 

 

Normene: 

Peisaften er å regne som en kameratskapsaften  

Oppmøte hjemme hos medlem kl. 18.30. 

Det serveres mat. 

Kleskode: Ingen 
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 GIMSØY ROTARYs SOMMERLEKER –  

”Fetangen”s fortsettelse 
Tradisjonen: 

Harald Holt var direktør i entreprenørfirmaet Holt &Co. 

Han kjøpte i sin tid hele Fetangen, nær Mølen mot Helgeroafjorden og 

tett ved nåværende Omlidstrand camping. 

Han solgte en stor tomt rett ved siden av sin egen til et annet Gimsøy RK 

medlem, - øre, nese, hals-overlegen Paul Gløersen, som også har vært 

Guvernør i D 2290. 

Allerede første året, - det må bli 1963, inviterte Holt alle 

klubbmedlemmene ut til stedet omtrent midt i juni. Han innførte en 

tradisjon med å servere spekemat (fra Helgeroa) og arrangerte 

”sommerleker”, bestående av pilkast, kast på blikkbokser, ringspill, og 

blinkskyting med luftgevær. Premieutdeling etter konkurransen ble lagt 

til Oscars aften ca. et halvt år etter, og den er vinner som har fått høyest 

beregnet promille. Premien er en vandrepokal, - egentlig et paraplystativ, 

med inngravert hvert års vinner. 

 

Etter at Harald Holt ikke lenger kunne ta seg av arrangementet, ble det i 

mange år avholdt i ”Grotten”, som ligger ved Eidangerfjorden som Nils-

Petter Svanholm eide den gangen. Deretter er tradisjonen fulgt opp hvert 

år. Én gang hos Lars Folkestad på Falkum gård, 3 ganger på Dillsdalen 

feriekoloni ved Norsjø, én gang ved Meitjern og fra 2007 hjemme hos 

Thor Herman Thorsen ned mot Falkumelva. 

”Sommerlekene” er et særskilt arrangement, og er en oppfølging av 

”Fetangen” med nøyaktig samme innhold. 

Normene: 

Oppmøte enten direkte på stedt til ordinær tid, eller tidligere dersom 

busstransport er nødvendig. 

Det serveres spekemat, eller grillmat. 

Det avholdes en ferdighetskonkurranse i 4 grener. 

Ulefoss RK, som Gimsøy RK er fadder til inviteres særskilt. 

Kleskode: Lett sommerantrekk. 
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PRESIDENTSKIFTE 
 

Tradisjonen: 

Må avholdes før 1. juli, og er siste møtet før sommermøtene. 

Den avgående presidenten overlater roret til den nye. 

Avgående president har anledning til å summere året som er gått. 

Innkommende president forventes å gi noen stikkord for året som 

kommer, og at hans programerklæringer med mer først blir lagt fram på 

Presidentens aften. 

 

Normene: 

Dette er å regne som et ordinært klubbmøte. 

Kleskode: Litt finere enn for et ordinært møte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESIDENTENS AFTEN 
 

Tradisjonen: 

Avholdes så snart sommermøtene er over, fortrinnsvis før Guvernørens 

aften. 

Dette er møtet der Presidenten skal legge fram sine planer og gi sine 

programerklæringer, samt tilkjennegi sine relasjoner til Rotary. 

 

Normene: 

Presidentens aften er en kameratskapsaften 

Det serveres mat. 
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