
 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 
 

Dato År Referent 

1. september 2016 Øystein Haugen 

 

20 medlemmer møtte, og president Bjørn Eirik åpnet møtet. 

 Vi klappet først for Harald, som hadde hatt bursdag 26.08. 

 Presidenten satte datoen 1. september inn i historisk sammenheng: 

 I 1715 døde kong Ludvig 14, -solkongen i Frankrike 

 Jernbanen mellom Oslo og Eidsvoll ble åpnet i 1854 

 Hitler-Tyskland invaderte Polen i 1939 

 Terje Pedersen satte verdensrekord i spyd på Bislett i 1964 med 91,72 

  Sverige gikk over til høyrekjøring i 1967 

 Presidenten minnet om et møte på Bø Hotell 05.09. Det er om utviklingsstudenter som har 

vært «ute» 

3-minutt 

Svein Tore holdt en engasjert og tankevekkende 3-minutt om sine erfaringer med den norske 

ordningen for lærlinger.  Han fortalte om en nærmest endeløs kamp som hans sønn hadde hatt i 

forhold til stivbeinte regler om lærlingeplasser i relasjon til skolegang og annen praksis. 

En konklusjon er at systemet er slik at en må ha noen til å stå på for seg hvis en skal komme ut med 

et resultat som er til å leve med. 

Heldigvis endte det bra denne gangen, takket være at de ikke ga opp og hadde energi til å protestere. 

Økonomi 

Hans J. fortale om klubbens økonomi. Vi har «hodet over vannet», men ikke særlig mer. Vi har kr. 

28.000 på konto, men skylder ikke noe. 

Jubileumsfesten i fjor kostet oss kr. 139 000. 

Kveldens hovedsak: Irenes egoforedrag. 

La det være sagt med en gang: Vi ble imponert, både av hva Irene har utrettet og av måten hun 

presenterte det på. 

Det nytter ikke å ta alle detaljer i et referat, men her er noen stikkord: 

 Født på Stord 08.12.1955. 

 Stord har i dag 18 775 innbyggere, består av 2 kommuner (Fitjar og Stord) er landfast 

med tunnel, har nynorsk som språk og har mye industri knyttet til oljeindustrien, 



f.eks. Aker Stord. Stord har også høgskole med lærerutdanning og 

sykepleierutdanning 

 Irene var ferdig på Stord Gymnas, reallinja, i 1974 

 Fysiokjemikerskole i Oslo 1975-77 (fysiokjemiker heter bioingeniør i dag) 

 Jobbet ved Ullevål Sykehus 1977-84, og ved Kroghstøtten sykehus og Blodbanken (spesielt 

med HIV/AIDS-problematikk) 

 Tok bedriftsøkonomi 1984-1986 

 Jobbet ved blodbanken ved sykehuset i Haugesund 1984-90 

 Ansatt i det amerikanske konsernet Abbot Laboratories fra 1990 

 Innehadde ulike posisjoner i Abbot mellom 1995 og 2001 (produktsjef mikrobiologi for Norge, 

Danmark og Island, produktsjef/salgssjef for Danmark, Island og Færøyene) 

 Abbot Laboratories har 70 000-80 000 ansatte, og vektlegger høy etisk / moralsk standard 

 Irene flyttet til Telemark og jobbet i Bionor i 2002 og 2003 

 Etter sykdom på den tiden jobbet hun ved Blodbanken i Skien 2003 og 2004 

 Begynte i Imatis (tidligere Cardiac) og jobbet der mellom 2004 og 2015 som produktsjef og 

Business Development Manager. Ble imidlertid offer for en nedbemanning i 2015, og går nå på 

arbeidsavklaring. Hun håper å komme tilbake som Bioingeniør ved Sjukehuset i Skien 

 Innimellom alt dette utdannet hun seg også innenfor instrumentell analyse ved HiØ i 

Sarpsborg, og internasjonal markedsføring ved HiT i Bø 

Hun har jobbet mye i Danmark, og ser klare forskjeller mellom landene med hensyn til jobbklima 

og sosiale regler. 

Som sagt innledningsvis er vi veldig imponert over omfang og bredde i hennes yrkesliv. Et flott 

egoforedrag var det! 

I trekningen vant Egil vin og Hermann tok nappet. 

 

 


