
Referat møte i realfagskomiteen, 15. februar 2022 

Møtet ble avholdt på Thon Hotel Arena fra kl 17.30, forut for det påfølgende rotarymøtet kl 

19. Tilstede: Pål Sørensen, Geir Løvnes, Ann-Christin Pettersen, Olav Romundstad, Jon 

Samseth og Bjarne Haugstad(referent).   

Referatet følger punktene i agendaen for møtet. 

1. Fortsatt høyt smittenivå. Alt tyder nå på at avviklingen av fagdag og prisutdeling 

kan foregå uten restriksjoner. Det sjekkes med Espen Nakstad, som deler ut 

prisene, at også han er fortrolig med dette.  

2. Varsle våre kandidater. Melding er sendt til skolene om at kandidater må være  

innmeldt innen 15. februar. Noen kandidater er innmeldt, men et antall mangler 

fortsatt. Lillestrøm vgs har meldt fra at deres kandidatliste blir litt forsinket. 

3. Fagdag.  

• Forslag til program i vedlegget til innkallingen. Endelig program, med bilder av 

kandidatene, lages og fordeles når skolene har valgt alle sine kandidater. 

• Møtet ledes av Eivind Thrane. Dersom Eivind, mot formodning skulle melde 

forfall pga sykdom, ble Bjarne bedt om, og aksepterte, å lede møtet.  

• Det har vært et ønske om å kunne kringkaste(«streame») Fagdagen. Lillestrøm 

vgs har opplyst at dette vil koste ca NOK 18000. Beløpet ble ansett å være for 

stort til å kunne rettferdiggjøre tiltaket. Geir nevnte at strømming med Teams, 

eventuelt i etterkant av møtet, ville kunne gjennomføres greit. Geir ser videre 

på dette. 

• Servering på Fagdagen. Pål kontakter Jan Olav/FFI og bekrefter antallet. 

Kontakten med FFI/Jan Olav har over tid vært fremragende. Bjarne tar en prat 

med Jan Olav og holder denne bidragsyteren til en god sak fortsatt «varm».  

• Juryen ledes, som sist, av Jan Alfred Andersson. De øvrige jurymedlemmene 

oppnevnes senere. 

• Fakturaer sendes sponsorene fra Lillestrøm Rotaryklubblike i forkant av  

Fagdagen. 

4. Prisutdelingen.  

• Kammersalen i Lillestrøm vgs er bekreftet tilgjengelig for prisutdelingen, 

onsdag 23. mars kl 14-15.30. Formodentlig kan den nåværende restriksjonen 

på maks 30 gjester fjernes. Det undersøkes likevel om auditoriet i skolens 

nybygg er tilfredsstillende og kan erstatte kammersalen. Aksjon: Pål 

Sørensen/Svein Fikke- Lørenskog RK.     

• Espen Rostrup Nakstad har bekreftet at han vil lede prisudelingen; møtet i 

stort ledes av Pål. Prisvinnerne får alle et eksemplar av Nakstads bok: Kode 

rødt. Pål sjekker med Svein Fikke om boka kan kjøpes billig. Programmet for 

prisutdelingen vedlegges et eksemplar av diplomet som utdeles, uten navn, 

men med alle sponsorene markert. 

• Rektor Øyvind Sørli ønsker velkommen. Ved forfall, overtar viserektor Rubi 

Skøium denne rollen.  

 



• Eugen Landeide lager som før diplomene som gis til prisvinnerne.  

• Kunstnerisk innslag. Dette er avtalt med Lillestrøm vgs (Rubi Skøium). Hvem 

som bidrar vites ikke; Pål kontakter Svein Fikke for navn på de medvirkende. 

 

5. Opplegg for pressen 

Et utkast til pressemelding (sendes direkte til Torstein Davidsen i RB) var lagt ved 

innkallingen til møtet. Utkastet fikk sterk tilslutning.  

 

6. Eventuelt 

Intet. 

 

Strømmen, 16. februar 2022 

Bjarne Haugstad 

    


