
 

D2310: Komité for klubb og medlemsutvikling 

 
 

TIPS/FORSLAG TIL INNLEDERE VED ROTARY KLUBBMØTER 
 
 
ROTARY-TEMAER 
 
«Viktig med en glad Rotary-sesong» 
Begeistringstrener og motivator Vibeke Olss 
 
Vibeke er utdannet mentaltrener og coach, men kaller seg Begeistringstrener. Hun er en fargerik og  
energifull foredragsholder. Hun har selv erfart å ha minus på selvfølelse og selvtillit, til i dag å være full 
av livsgnist overskudd og begeistring. Hun skaper motivasjon og engasjement. 
 
Tlf.:  918 74 655          E-post: www.olssbegeistring.no 
 
 

«Betyr medlemskap i Rotary nødvendigvis det samme som at man er en rotarianer? 
Cand.jur. Tor Petter Gulbrandsen 
 

Tor Petter Gulbrandsen har vært Ass. guvernør i Region 2 og er District Trener i D 2310. Han 
koordinerer Rotarys leadership program (RLI) i distriktet. Tor Petter har yrkeserfaring fra Human 
Resources og arbeidsrett. Erfaring fra Norske Shell og NHO. Han er medlem i Oslo Vest RK siden 2005 
og president i 2009-2010. Han er Paul Harris Fellow. 
 
Tlf.:  911 37 2288           E-post: togulb@gmail.com 
 
 

«The Rotary Foundation, TRF» 
 DG Svein Eystein Lindberg. 
Svein Eystein er distriktsguvernør i Rotary District 2310 i 2018-19. Han er medlem i Hønefoss-Øst RK 
siden 2001, og var president i 2005-06. 
Han overtar ansvaret for TRF i distriktet fra 01.07.2019. 
 
Tlf.:  404 00 934             E-post: svein@rnf.no 
 

 
“Medlemsnett og hjemmesider» 
PDG Trygve Danielsen 
Trygve Danielsen har lang yrkeserfaring fra ulike stillinger innen norsk bankvesen. Han var Guvernør for 
D 2310 i rotaryåret 2015-2016. Han har vært rotarianer siden 1990 og er i dag medlem i Bærum Verk 
RK. Trygve har ledet TRF komiteen i distriktet og er D 2310’s DICO. 
 
Tlf.:  918 81 104          E-post: trydanielsen@gmail.com 
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«End Polio Now» Polio – Rotarys vei mot en poliofri verden 
PDG, EPNC Bjørg Månum Andersson 
 
Bjørg Månum Andersson var Guvernør i D 2310 i 2014-2015. Hun er medlem i Groruddalen RK siden 
2005 og var president i 2010-2011. Hun er Paul Harris Fellow. 
 
Bjørg har et sterkt engasjement i bekjempelse av polio og mye kunnskap om dette. Hun har vært 
distriktets koordinator for End Polio Now siden 2016, EPN koordinator for zone 16 i RI (EPNC). Siden 
2016 har hun innehatt funksjonen som Rotary Advocay Adviser Norway. Hun er medlem i 
styringsgruppen som har utarbeidet søknad til TV Aksjonen 2020 for Norsk Rotary End Polio Now. 
Ytterligere info se under yrkesforedrag. 
 
Tlf.:  908 55 025            E-post: bjorgmanum.andersson@gmail.com 
 
 

«En 50 år lang internasjonal Rotary-reise» 
Tidligere ambassadør Sverre Stub 
 
 Sverre Stub er siviløkonom, arbeidet i utenrikstjenesten siden 1971, som ministerråd i Paris, 
avdelingsdirektør, ekspedisjonssjef og spesialrådgiver i UD, ambassadør i Jordan og i Hellas. Kåseriet tar 
utgangspunkt i et Rotary-stipend for 50 år siden og hvordan dette kan ha bidratt til en lang 
internasjonal arbeids- og opplevelsesreise. Deretter spredte glimt og inntrykk fra denne reisen, iblandet 
en del personlige betraktninger og trolig litt «Rotary-prat». 
  
Tlf.:  480 87 272            E-post: sverrestub@icloud.com   
 
 

«Hvordan kan vi påvirke Rotarys fremtid? 
• Strategisk plan 

• RI Budsjetter 

• Anbefalinger til Board of Directors 

• Lovendringer 
 
PDG Stig Asmussen. 
Stig Asmussen er advokat og siviløkonom med eget firma. Han var guvernør for Rotary Distrikt 2310 i 
2017-18 og er medlem av Rotarys Lovråd. Han har vært rotarianer siden 1990 og er medlem av Oslo 
Rotaryklubb. 
 
Tlf.:  906 78 710               E-post:  advokatfirmaet@asmussen.no 
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LEDELSE OG ETIKK 
 

«Etikk i yrke og i Rotary» 
 Brigader, PDG Arne Pran 
 
Brigader Arne Pran har omfattende utdanning og erfaring fra Forsvaret i ulike lederposisjoner. 
Han har også topp ledererfaring fra bankvesen bl.a. NORDEA. 
 
Arne Pran var Guvernør i D 2310 i 2000-2001 og har vært medlem i Groruddalen Rotary Klubb siden 
den ble chartret i 1981. For sin innsats som rotarianer er han av Kongen tildelt ST. Olav Ridder av 1 
klasse. Han har mottatt Rotarys «Service Above Self» medalje for sitt sosiale arbeide og er Paul Harris 
Fellow. Arne Pran er en høyt skattet rotarianer i Norge. 
 
Brigader Arne Pran setter tema «Etikk i yrke og i Rotary» høyt på dagsorden gjennom sine egne 
erfaringer og refleksjoner. 
 
Tlf.:  950 85 412        E-post: pran.arne@gmail.com 

 
 
«Det vi sier til hverandre – etikk og ytringsfrihet»   
Filosof, forfatter, professor Henrik Syse 
 
Henrik Syse har Master of Artsgrad i politisk filosofi fra Boston College og har en doktorgrad i etikk fra 
UIO. Henrik Syse innleder gjerne over andre temaer om ønskelig. Han er svært allsidig. 
 
Henrik Syse arbeider som seniorforsker ved PRIO og som professor ved Bjørknes Høyskole. Han har 
skrevet og redigert en rekke artikler innen etikk, filosofi, religion og krig. Han var medlem av Pressens 
faglige utvalg 2002-2016, er medlem i Det norske akademi for språk og litteratur. Han er nestleder i Den 
norske Nobelkomite. Henrik Syse er meget bruk foredragsholder. Han er medlem i Gimle RK. 
Henrik er medlem av Gimle Rotary klubb siden 2003. Han er forsker ved PRIO. 
 
Tlf.:  930 62 567       E-post: henrik@prio.no 
 
 

«Korrupsjon – hvorfor og hvordan angår det oss?» 
Generalsekretær i Transparency Norway Guro Slettemark. 
 
http://transparency.no/om-oss/ansatte 
 
Tlf.: 908 74 626        E-post  slettemark@transparency.no 
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YRKESFOREDRAG 

 
«Mitt liv som operasanger» 
Barytonen, operasanger Knut Skram 
 
Knut Skram forteller fra sin karriere og spiller musikkeksempler fra egne innspillinger. 
Lengden på foredraget er 60 min. Han tar et mindre honorar for å opptre. 
 
Barytonen Knut Skram er en av våre fremste mannlige operasangere. Han studerte i USA, Tyskland og 
Italia. Etter debuten ved Den Norske Opera i 1964 gjestet han et stort antall ledende operascener, bl.a. 
Berlin, Munchen, London, Buenos Aires, Paris, Brussel, Arena di Verona og Bolsjoj-teateret i Moskva. 
Han er også utdannet arkitekt, og var medlem av juryen for det nye operahuset i Oslo.  Knut Skram har 
mottatt en rekke priser og er utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. 
 
Tlf.: 907 87 306            E-post: knut.skram@gmail.com 
 

 
 «En kommune i omstilling», sett fra en kommunaldirektørs rolle og ansvar 
PDG Bjørg Månum Andersson 
 
Bjørg er utdannet som sosionom, cand. mag. i helse og sosialpolitiske fag og stipendiat fra 
Lederopplæringsrådet i ledelse og organisasjon innen offentlig sektor. Hun har/hatt flere styreverv bl.a. 
v/ OUS HF 2014-2018. Hun har vært prosjektleder for «Kvinner til ledelse i toppidretten». 
Bjørg har ca. 30 års erfaring fra lederstillinger innen offentlig forvaltning og var kommunaldirektør i 
Oslo Kommune fra 1992-2013. Bjørg var guvernør i D 2310 i 2014-2015 og har vært medlem i 
Groruddalen Rotary Klubb siden 2005. Hun var president for klubben i 2010-11. Hun er Paul Harris 
Fellow. 
 
Tlf.:  908 55 025           E-post: bjorgmanum.andersson@gmail.com 
 

 
«Entreprenørskap sett fra en grunderguides øyne! 
Svein Eystein Lindberg. 
 
Svein Eystein er DG, distriktsguvernør, i Rotary District 2310 i 2018-19. Han er medlem i Hønefoss-Øst 
RK siden 2001, og var president i 2005-06. Han er Paul Harris Fellow. 
 
Han har yrkeserfaring fra bank og forsikring og som selvstendig næringsdrivende. Nå er han 
etablererguide i Ringeriksregionen og driver «Ringerike Etablerer Senter» som er en avdeling i Ringerike 
Næringsforening. 
 
Tlf.:  404 00 934           E-post  svein@rnf.no  
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HELSERELATERTE TEMAER 
 
«Kvinner og hjertesykdommer» 
Prof. Dr.med. Sigrun Halvorsen  
Sigrun er sjef på hjerteavdeling på Oslo Universitetssykehus – Ullevål. Hennes forskning konsentrerte 
seg fortrinnsvis med akutt hjerteinfarkt og hun er blant landets fremste innenfor hjertesykdommer hos 
kvinner. Hun har skrevet over 100 artikler i relevante innenlandske og utenlandske tidsskrifter. Hun har 
vært flere ganger på TV/media. 
 
Tlf.:  913 17 460     E-post    sigrun.h@online.no 

 
 
 «Organtransplantasjon, en gave for livet» 

 «Diabetes, ikke bare en livsstil og andre nyheter» 

 Prof. Dr. med. Trond Jenssen 
 
Trond Jenssen er professor ved Rikshospitalet og en av Nordens fremste på sykdommen Diabetes. Han 
Er meget kunnskapsrik og en dyktig foreleser. Han har også et professorat tilknyttet Regionsykehuset i 
Tromsø. Trond er medlem i Groruddalen Rotary Klubb og var President i Groruddalen RK i 2008-2009. 
Han er Paul Harris Fellow. 
 
Tlf.: 909 16 692      E-post: trond.jenssen@ous-hf.no 
  
 

  «Bioteknologi: Nye muligheter og utfordringer»                  
  Seniorrådgiver v/ Bioteknologirådet Elisabeth Gråbøl-Undersrud 
 
Bioteknologiske nyvinninger skaper stadig nye muligheter som tidligere var sience fiction, Kvinner i 
sekstiårene kan få barn med assistert befruktning. Fostre kan testes for kjønn, sykdommer og 
egenskaper før abortgrensen. Ved hjelp av avansert genterapi kan egenskaper hos mennesker endres. 
Stamceller kan brukes i større grad til sykdommer vi tidligere ikke kunne kurere. Kan du leve til du er 
200 år? 
 
Elisabeth Gråbøl-Undersrud har en doktorgrad i molekylærbiologi fra UIO. Hun var i mange år leder for 
en forskningsgruppe ved Oslo Universitetssykehus som forsket på stamceller, og har vært 
gjesteforeleser ved flere universiteter i utlandet bla. Havard Medical School i Boston og Clare Hall i 
London. Siden 2015 har hun vært seniorrådgiver i Bioteknologirådet. Det er bla, en høringsinstans for 
norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi. 
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Elisabet Gråbøl-Undersrud holder også gjerne foredrag om disse temaene: 
 

1. Stamceller, kroppens superceller. Muligheter og utfordringer. 
2. Genaksen CRISPR – Når livet er i ferd med å revolusjonere matproduksjon, medisinsk 

behandling og bioteknologisk industri. 
 

 

  Tlf.:  24156020 (Bioteknologirådet)  E-post elisabeth.grabol-undersrud@bioteknologiradet.no 

        

          

 

SAMFUNNSRELATERE TEMAER 
 

«Tiden vi er i og nærmiljøet» 

Siv.økonom Erik Werner 
 
Erik har bred erfaring som selvstendig næringsdrivende med bakgrunn i norsk og utenlandsk industri. 
Han har Handelshøyskolen med en Master Management fra IMD i Sveits. 
 
Han har bred erfaring fra ungdomsarbeid innen Rotary D 2310 og Ass guvernør i Region 5 i flere år. 
Medlem i Drammen St Hallvard RK – president i 1990 –1991. Han er Paul Harris Fellow. 
 
Tlf.: 400 14 380 E-post erik.werner2@getmail.no  

 

 
«Finansmarkedet i 2019 - Bare blå himmel eller skyer på horisonten?» 
Siv. økonom Esben Hanssen 
 
Han er grunder og daglig leder av Horisont Kapitalforvaltning AS. Tidligere investor direktør i  
SEB Wealth Management. Han er autorisert renteanalytiker og har 25 års erfaring fra 
kapitalforvaltning. 
 
Tlf.:  480 04 420       E-post esben.hanssen@horisontkapital.no 

 
 

«Hvordan overbevise i den «Trump’ske tidsalder» 
Retoriker og kommunikasjonstrener Siri Blindheim 
 
Siri Blindheim er tilknyttet <mestringspilotene AS, Oslo. Hun setter søkelys på retorikk og pitching i 
det norske landskapet. Presis kommunikasjon i utfordrende tider. 
  
Tlf.:  913 65 707        E-post   siri@mestringspilotene.no 
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«USA etter tiden med Trump»                                                       

Førsteamanuensis Dag Einar Thorsen, Universitetet i Sørøst-Norge, doktorgrad. Hanse 
forskningsinteresser er samtidshistorie, særlig Midtøsten, Europa og Nord-Amerika. Mest relevante 
bøker er «The Nordic Model of Social Democracy» (med Ø. Bratberg og Nik. Brandal), «Demokrati – 
Historien og ideene» (redigert med Raino Malnes), og «Politikk og menneskerettigheter» (lærebok for 
videregående skole, med J. Ryssevik, A. Føllesdal og A. Aubert). 
Medlem i Majorstua Rotary klubb siden 2018. 
 
Tlf.:  952 28 188             E-post  Dag.Einar.Thorsen@usn.no 
 

 
«Digitalisering + arbeidsmiljø» 
Organisasjonspsykolog Even Neeb, 
  
Tlf.: 916 89 161            E-post   even@moment.consulting      www.moment.consulting 
        

               
«Norges grenser til lands og til havs»                                  
  Pensjonert seniorrådgiver, sjefsingeniør, i Kartverket Bjørn Geirr Harsson. 
 
 Bjørn Geirr Harsson er medlem i Hønefoss Øst RK siden 1981 og president i 1992-1993.  Han er 
pensjonist, tidligere jobbet i Geodesidivisjonen i Statens Kartverk. Rådgiver for DU i sjøgrensesaker. 
Han har skrevet historien om oppmålingen og kartleggingen av landet vårt. 
Medlem av Hønefoss Øst Rotaryklubb siden 1981, president i 1992/93. 
 
 Tlf.:  915 63 003              E-post   bjorn.geirr.harsson@kartverket.no 
 

  

«Hva er det med grekerne?  Og hvor går Hellas?»  
Tidligere norsk diplomat Sverre Stub 
 
Sverre Stub er siviløkonom, arbeidet i utenrikstjenesten siden 1971, som ministerråd i Paris, 
avdelingsdirektør, ekspedisjonssjef og spesialrådgiver i UD, ambassadør i Jordan og i Hellas. 
 
Tlf.: 480 87 272              E-post: sverrestub@icloud.com      
 
 

«Hannes Shelter» - v/Olav og Kirsti Løvlie  

Olav og Kirstis datter Hanne mistet livet 22.juli 2011. Familien har brukt voldsoffererstatningen til å få 
bygd et senter for voldsrammede kvinner i Sør-Afrika for å hedre hennes minne i et samarbeid med 
Gamlakhe Development Center Stiftelse. Det skal gis juridisk og psykisk opplæring ved krisesenteret, 
bla i samarbeid med Kavli-fondet. 
 
Tlf.:  930 13 809               E-post   olovlie@online.no  
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«Hvordan få en bedrift/organisasjon til å samle seg om felles mål og strategi og jobbe 
etter disse målene» 
Daglig leder Christian Aakermann 
 
Aakermann har bakgrunn som teknisk ingeniør, økonomi & administrasjon og mastergrad i ledelse. Han 
har arbeidserfaring fra Product Manager til adm.direktør i en rekke salgs- og produksjonsselskaper, bla 
Rieber & Sønn, Volkswagen og innen energibransjen. Han er daglig leder i Hurum Energi som eier 
Hurum Kraft. Aakermann er engasjert i frivillig arbeide i IMPANDE i Sør-Afrika og kan gjerne holde 
foredrag om dette. 
 
Tlf.:  907 98 775             E-post   christian@aakermann.org 
 
 

«IMPANDE – utvikling av institusjoner i fattige strøk i KwaZulu Natal i Sør-Afrika» 
Rådgiver og organisasjonskonsulent Rolf Olsen 
 
Rolf Olsen har hovedsakelig arbeidet for større internasjonale bedrifter og offentlige foretak/etater. 
Han var den første i Norge som tok doktorgrad på evaluering av ledere. Doktorgraden ble forsvart ved 
Brunel University/Henley Management i 1995. Rolf Olsen er også utdannet prest. Han arbeidet 10 år 
med oppbygging av Voksen kirke og menighet. Han har vært engasjert som grunder og i arbeid med 
nye etableringer både i næringslivet, i kirken og av utvikling av institusjoner i fattige strøk. Han har gitt 
ut boken «Filosofiske smuler» og holder gjerne kåseri over emner fra denne. 
 
Tlf.:  928 89 697               E-post   rolf@ro-uv.no 

 
 
«TEATERHISTORIE» - formidlet på en levende og engasjerende måte 
Skuespiller og teaterhistoriker Sidsel Marie Nilsen 
 
Sidsel Marie Nilsen har i en årrekke holdt foredrag, kåserier, laget utstillinger og gitt ut bøker, spesielt 
om Ibsens liv og virke i Italia og Tyskland og om det norske teateret i kamp. I 1997 utga hun, på 
Aschehoug forlag, biografien «Helst mot urolig vær» om sin far, teatermannen Hans Jacob Nilsen. I 
denne oversikten anbefaler vi følgende foredrag av henne: 
 

1) Bjørnson/Ibsen en livslang storm. (Stormende vennskap og stormende uvennskap) 
2) Suzannah – en dikters hustru. (Et menneske som fikk størst betydning for Henrik Ibsen) 
3) Peer Gynt – eit antiromantisk verk 
4) Nordahl Grieg – pasifisten. (Krigs-dikter som alltid skrev om freden).  

 
Tlf.:  918 38 102                  Epost   sidmari@online.no  
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