
 

 

 

 

 

DISTRIKTSKONFERANSEN  
Scandic Hafjell Øyer, 21.-22. september 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktskonferansen er en sosial arena, for å knytte nye og sterke bånd mellom venner  
– og en arena for inspirasjon til det videre arbeidet i klubbene. Hjertelig velkommen!  

 



 

 

PROGRAM FOR KONFERANSEN 
 

Fredag 20. september 2019 

15:00 – 20:00 Registrering 

19:00 – 22:00 Middag (buffet) for tilreisende konferansedeltakere og gjester 

 

 

Lørdag 21. september 2019 

08:30 – 09:30 Registrering 

09:30 – 10:00 Åpning av konferansen  

Ordfører Erik Hanstad, Elverum kommune 
Hilsener til konferansen 

10:00 – 10:30 Årets Rotarytema ved Distriktsguvernør Vigdis Osbak 

10:30 – 11:00 Pause  
Vennskapets hus åpner, presentasjon av klubbprosjektene som stilles ut 

11:00 – 12:00 Etikk i praksis ved Einar Øverenget 

12:00 – 13:00 Lunsj 

13:00 – 13:30 Et skråblikk på nordmenn ved Sanna Sarromaa 

13:30 – 14:30 Hva er VR og AR og hva kan det brukes til? Ved EON Reality Norge 

15:00 – 16:00 Robert Mood, president i Norges Røde Kors forteller om deres prosjekter 

16:00 – 17:30 Utvekslingsstudenter i Norge 

17:30 – 19:00 Pause 

19:00 – 20:00 Aperitiff i Foajeen 

20:00   Guvernørens bankett 
       Toastmaster Harald Sundin 
         Antrekk: Mørk Dress 

 

 



 
 

 

 

 

Søndag 22. september 2019 

08:30 – 08:45 Vennskapets hus åpner 
        Kunstnerisk innslag v/PDG Oddbjørn Øien 
         Loddtrekking for lotteri til inntekt for Polio Pluss 

08:45 – 09:45 Årsmøte for distrikt 2305 

09:00 – 13:00 Ledsagertur til Norsk vegmuseum og Norsk kjøretøyhistorisk museum 

09:45 – 10:00 Pause 

10:00 – 10:30 Hvordan fremstår distriktet digitalt?  
ved Kari Løken, leder for Kommunikasjon & PR-komiteen i D2305 

10:30 – 11:00 Hvordan arbeide for å få flere medlemmer? 
ved Olav Nysæter, leder for Medlemsutviklingskomiteen i D2305 

11:00 – 13:00 Presidentforum for våre syv AG-områder 

13:00 – 13:15 Refleksjoner over konferansen ved RI Presidentens  
representant på konferansen 

13:15 – 13:20 Presentasjon av DGN Hans Olav Osbak 

13:20 – 13:25 Velkommen til Distriktskonferanse i 2020 
  ved DGE Roald Fiksdal 

13:25         Hilsen og avslutning av konferansen 

13:30          Lunsj og hjemreise 

 

Ledsagerprogram 

09:00      Avreise fra hotellet i veteranbuss 

09:30 – 10:30 Omvisning i Norsk Kjøretøyhistorisk Museum 

10:30 – 11:30 Kaffe og matbit på Lysaker Gjestegiveri 

11:30 – 12:30 Omvisning på Norsk Vegmuseum 

12:30 – 13:00 Retur til Scandic Hafjell Øyer 

 

 



 

 

FOREDRAGSHOLDERE 

 
Einar Øverenget er professor i filosofi og en av Norges mest anerkjente 
filosofer og populære foredragsholdere med søkelys på etikk, verdier og 
kulturutvikling. 

Einar Øverenget er oppvokst i  Elverum. Han er opptatt av å gjøre 
filosofien tilgjengelig, og har i en årrekke vært husfilosof i Nitimen og på 
God morgen Norge. Han har også skrevet flere bøker om temaer 
innenfor filosofi og etikk. 

 

Sanna Sarromaa er finsk historielektor, sosiolog, forfatter og feminist. 

Hun tok doktorgrad i sosiologi i temaet kjønnsforskning og har vært 
postdoc på Høgskolen i Lillehammer. 

Hun har særlig gjort seg bemerket for å ha skrevet mange kronikker 
i Gudbrandsdølen Dagningen og i VG. Der har hun kritisert det hun 
oppfatter som latskap i arbeidslivet og norsk middelmådighetskultur, lavt 
lærepress i skolen, samt evne til rettskriving og norsk språkpolitikk. 

EON Reality Norge er et firma fra Elverum som er verdensledende 
innen virtuell- og utvidet virkelighet (VR og AR).  
De overfører VR/AR-teknologi til industri og utdanning.der de bla. lager 
applikasjoner som gir realistiske opplevelser i undervisning og spill – 
gjerne i kombinasjon. 

 

 

Robert Mood ble President iNorges Røde Kors i 2017.  Han har 
bakgrunn fra Forsvaret med stillingen som Generalinspektør for Hæren i 
2005, sjef for UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) i 
2009, med ansvar for observatører på Golanhøyden og Sør-Libanon, sjef 
for Forsvarets Veterantjeneste og i 2012 spesialutsending til Syria for FN 
og Den arabiske liga i forbindelse med konflikten. Med sin bakgrunn har 
han et godt grunnlag for å si noe om hvorfor Røde Kors går inn med 
prosjekter i nye områder og hvordan man kvalitetssikrer prosjektet. 

 

 



 
 

 

Kari Løken er opprinnelig fra Vestnes men bor på Vigra og er medlem av 
Giske RK. Hun er distriktstrener og leder av kommunikasjonskomiteen i 
Distrikt 2305.  

Kari har sin utdanning innen kommunikasjon og ledelse og har lang 
erfaring innen informasjons- og kommunikasjonsfaget. Hun jobber nå 
som kommunikasjonssjef i energikonsernet TAFJORD i Ålesund. 

 

Olav Nysæter er utdannet dataingeniør og er nå senior rådgiver i 
sikkerhetsseksjonen i Politidirektoratet.  

Han er tidligere fotballspiller på Kongsvinger der han ble toppskårer i 1. 
divisjon i 1983 og fikk med seg noen A-landskamper for Norge. Han var 
leder, sportslig leder og har de siste 8 årene vært- og er i klubbens 
kontrollkomite. Olav ble Rotarianer i 2000. Fra 1 juli er han leder av 
komite for medlemsutvikling i Distrikt 2305. 

 


