
Referat fra møte 3 i internkomiteen for Realfagsprisen for Nedre Romerike 

 

Møtet fant sted på Google Meet  17 januar 2022, fra kl 17 til ca kl 18. Tilstede : Pål Sørensen, 

Jon Samseth, Eugen Landeide, Geir Løvnes, Ann-Christin Pettersen, Olav Romundstad og 

Bjarne Haugstad.  

 

1. Fortsatt høyt smittenivå, men kan vi fortette med Realfagspris-prosjektet?  

Komiteen anbefaler at arbeidet med å arrangere prosjektet fortsetter – vi «sjanser 

på» at det går bra! 

Skolene er bedt om å klargjøre sin holdning. Svar forventes om kort tid, forhåpentlig 

før møtet med den eksterne komiteen førstkommende onsdag. Det var enighet om å 

følge skolenes råd: forberedelsen mot Fagdag og prisutdeling fortsetter bare hvis 

skolene er enige.  

2. Varsle våre kontakter   

Våre respektive kontaktpersoner varsler våre eksterne hovedpersoner om 

beslutningen: Espen Rostrup Nakstad, sponsorer, foredragsholdere, Jan Olav 

Langseth. Melding sendes til skolene om å velge sine kandidater.  

3. Priser 

Det utspant seg en diskusjon om prisbeløpene burde økes i lys av den gode 

økonomiske situasjonen for prosjektet. Ett forslag kunne være å øke førsteprisen fra 

10 til 15000 kroner. Selv med en slik økning vil prosjektet gå med et overskudd på ca 

10 000;-. Man ble enige om ikke å foreslå noen økning nå, men heller å høre 

synspunktene fra den eksterne komiteen. Uten noen økning vil prosjektet ha ca 

37000 «på bok» for oppdukkende eventualiteter. 

4. Fagdag     

Det er enighet om å arrangere Fagdagen i auditoriet i Kunnskapsbyens hus onsdag 9. 

mars 2022, med eksterne foredragsholdere: 

• Gunnvor Grødeland, UiO, Om pandemien og nye vaksiner. Hun har bekreftet 

sin deltakelse. 

• Oskar Landgren, Meteorologisk Institutt, om Klimautviklingen og betydningen 

for nord-områdene. Bekreftet. 

• Terje Wahl, Norsk Romsenter, om romforskning og satellittoppskytninger fra 

Andøya. Nærmere tittel formuleres senere. Deltakelse bekreftet. 

Ønske fra en skole om at Fagdagen strømmes. Ann-Christin opplyste at elever ved   linjen for 

Media og kommunikasjon ved Lillestrøm videregående skole(LVgs) ved en annen anledning, 

og med bravour, hadde stått for den tekniske strømming fra et arrangement. Ideen fikk sterk 

tilslutning og Ann-Christin kontakter skolen for å høre om dette er et oppdrag elever der kan 

påta seg, mot betaling. Pål sjekker med Kunnskapsbyen om internettsambandet dit har 

tilstrekkelig kapasitet.  

Servering på Fagdagen forestås av FFI. Pål kontakter Jan Olav for bekreftelse. 



Eivind Thrane leder Fagdagen. 

Juryleder har tidligere år vært ledet av Jan Alfred Andersson/Nittedal RK. Pål sjekker om han 

også denne gang kan påta seg dette viktige vervet. Øvrige jurymedlemmer bestemmes 

senere. 

Invitasjon til fagdagen, med endelig program, produseres og sendes ut etter at skolene har 

gjort sine valg av kandidater. 

Sponsorene faktureres før Fagdagen. Fakturaer sendes fra Lillestrøm Rotaryklubb av Roy 

Søbakken. 

5. Prisutdelingen   

Kammersalen i LVgs er bekreftet tilgjengelig for prisutdelingen, onsdag 23. mars kl 14 

– 15.30. Etter dagens regler, kan det kun benkes ca 30 gjester i Kammersalen, noe 

mindre enn ønskelig. En løsning kan derfor være å bruke auditoriet, som med de 

samme reglene vil kunne huse ca 50 personer. Endelig valg tas senere.  

 

Espen Rostrup Nakstad deler ut prisene og hver prisvinner får et eksemplar av hans 

bok: Kode rød.  

 

Lvgs har lovet å arrangere et kunstnerisk innslag, som ved tidligere prisutdelinger. 

 

Eugen lager diplomer til vinnerne, som ved tidligere prisutdelinger. Det var enighet 

om at diplomene har fått en meget tiltalende form.  

 

6. Opplegg for pressen 

Det lages et presseoppslag, som tidligere. Med årets høye kjendisfaktor på Fagdagen 

og ved prisutdelingen, er det et berettiget håp om at pressen vil gi arrangementet 

god dekning. 

 

7. Eventuelt  

Intet. 

 

8. Neste møte    

Tirsdag 15. februar, kl 17.30 på Arena, før rotarymøtet kl 19 samme kveld. 

 

Strømmen, 17 januar 2021 

Bjarne Haugstad/referent 

                        


