
 
                                           

                 
 
 
Fremmøteprosent 56 % 

 

  

Besøk i andre klubber:   

 

 
Uke:  41     Dato: 6.oktober 2015 Sted: Herredshuset 
  

 

Åpning ved : Presidenten  

Gjester:  Liv Syltevik 

  

Fødselsdager:  

 

71 år  5.10  SigurdMajorsæter 

3 minutter: ingen 

  

Spesielle Opplysninger:  

Dagens program:  Foredrag ved Flemming Graversen . Slektsgranskning 

Flemming Graversen holdt et interessant foredrag om slektsgranskning og hvilke muligheter vi amatører 

har for å finne frem til våre aner. Han gikk gjennom slektgranskningsprogrammet «Embla». Dette 

programmet er gratis for data fra opp til 50 personer. Det er også rimelig i anskaffelse for  profesjonelt 

bruk. Programmet har muligheter for å legge inn en stor mengde data for de  personene en ønsker 

registrert. Også bilder kan legges inn i programmets database. Det ble også vist til mulighetene ved bruk 

av bygdebøker, data fra riksarkivet og digitalarkivet.no 

 

 

 

 

 
Uke: 42      Dato: 13.oktober 2015  Sted: Herredshuset 

 

Åpning ved :  Presidenten 

Gjester:  Gunn Torvaldsen 

Mats Bakken 

Michael Tetchner 

Johan Ramstad 

  

Fødselsdager:  

 

Tone Finbraaten 58 år. Den 15.10 



3 minutter: Ingen 

 

  

Spesielle Opplysninger:  

Dagens program:  Kontroll- og konstitusjonskommiteen ved Michael Tetchner, som 

er nestleder i komiteen. 

Tetchner gikk gjennom lovverket som ver grunnlaget for arbeidet i komiteen fra 1814 og fram 

til i dag. 

Alle politiske partier er representert i komiteen og det er vanlig at en representant for 

mindretallet er formann.  Tetchner gikk gjenom komiteens arbeide og belyste 

saksbehandlingen ved de siste aktuelle sakene. Også samarbeide med riksrevisjonen og andre 

statlige etater ble beskrevet. 

 

 

 

 

 
Uke:   43    Dato: 20.oktober 2015 Sted: Herredshuset 

 

Åpning ved :  Presidenten 

Gjester:  Mads Bakken 

Lidvar Benberg 

Liv Syltevik 

Reidar Nilsen 

Paal Furuseth 

  

Fødselsdager:  

 

Magne Hafstad 94 år  20.oktober 

Oddmund Hølland 85 år 20.oktober 

3 minutter:  

 

  

Spesielle Opplysninger:  

Dagens program:  Gardermoklinikken 

 

Paal Furuseth sto for orientering om den nye Gardermoklinikken 

 

 

 

 

 
Uke: 44      Dato: 27.oktober Sted: Herredshuset 

 

Åpning ved :  Presidenten 

Gjester:  ingen 

  

Fødselsdager:  

 

ingen 



3 minutter:  

 

  

Spesielle Opplysninger:  

Dagens program:  Ego-foredrag  MINI 

10 minutters ego-foredrag  fra Kristen Fari, Bjørn Engebø, Kåre Syltevik og Ole Kristian Wiig. 

 

Kristen Fari arbeider full dag som forsvarsadvokat og orienterte om sin aktuelle hverdag. 

 

Bjørn Engebø ble født i Drammen i 1955. Han har arbeid som salgskonsulent i IBM, NEC, Siemens og 

Fujuitsu. Arbeider nå i Departementenes Sikkerhet- og Serviceorganisasjon. 

 

Kåre Syltevik er født i 1921. Syltevik orienterte om sin oppvekst i Nannestad, senere i Bø i Telemark og 

tilbake til Romerike. Han orienterte også om sitt arbeide i idretten. Dette både som deltaker og som 

aktiv innen idrettsadministrasjon. 

 

 

Ole Kristian Wiig er født på Jessheim i 1945. Etter artium på Lillestrøm og studier ved NTH arbeidet 

han ved «Regnesentralen». Han var arbeidet senere  ved Cern, Noratom.  deretter hadde han stillinger ved 

DnC, NTR, Telenor, Teleportalen og EDB+ERGO. Utenom arbeidet har har tatt aktivt del i idrett, både 

som aktiv og i administrasjon. Og har hatt flere tillitsverv i Jessheimidretten. 

 

 


