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01.09.15 EGO 1 v/Sean Armana 
 
 
08.09.15 Tanker rundt valget- fellesmøte med Jeløy og Moss Innerwheel v/ Håvard Narum 
 
 
15.09.15 PST om IS-problematikken v/ Øyvind Nilsen,  PST Østfold 
Møtet ble åpnet av med tenning av et lys med ønske om fred og vennskap. 
 
Etter noen rotarysaker, ble ordet gitt til kveldens foredragsholder, Øivind Nilsen, fra PST Østfold. Temaet 
var «PST om IS-problematikken». 
Foredraget var unntatt offentligheten og vil derfor ikke bli referert. 
 
Møtet ble avrundet kl 21:00. 
 
/PBW 
 
 
22.09.15 Resultatet etter valget v/ Tage Pettersen 
Presidenten åpnet møtet på sedvanlig vis ved å tenne et lys for fred og vennskap.  
 
Dagens tema var gjennomgang av kommunevalget ved Ordfører Tage Pettersen, men han var forhindret 
og i stedet møtte Kjellaug Nakkim. Hun viste til valgresultatet som ble: 
 
Parti             Landsgjennomsnitt.                Moss.                Mandater 
A.                  33,0.                                         40,8.                  16 
H.                  23,2                                          36,8.                  11 
FRP.               9,5.                                           10,3.                   4 
Rødt.              2.                                              6.                       2 
MDG.             4,2                                            5,2.                    2 
V.                    5,5                                            4,3.                    2 
SV                   4,1.                                           3,4.                    1 
KRF.                5,4.                                           2,6.                    1 
SP.                  8,5.                                           0.                       0 
 
Til sammen er det 39 representanter i kommunestyret og en trenger minst 20 for å danne et flertall. Den 
sosialistiske blokken av A, Rødt og SV, samt den borgerlige blokken av H, FRP, V og KRF trenger støtte 
fra miljøpartiet MGD.  
 
Valg av Ordfører og varaordfører er fremdeles uavklart og fristen for å oppnå enighet er den 19. oktober. 
Det kan tenkes et teknisk samarbeid som bare omfatter valg av ordfører og varaordfører, eller et samarbeid 
om en politisk plattform som innebærer enighet om politikken for inneværende periode.  
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Neste møte er det høstferie og det blir derfor et summemøte hvor Presidenten vil orientere om 
Distriktsmøtet han deltok på.  
 
Bjørn A. Gahre 
 
 
29.09.15 Summemøte (m/ quiz) 
Presidenten ønsket velkommen og tente lys for fred og vennskap. Det var 20 fremmøtte Rotarianere og 1 
reflektant. Presidenten ga et kort referat fra Distriktskonferansen i Sarpsborg hvor han og vise-presidenten 
hadde deltatt. Temaet gjaldt spørsmålet om hvor Europa går. Foredragsholderne hadde forskjellige 
utgangspunkt, og det ble ikke konkludert med noe annet enn et håp om at den pågående Syria-konflikt og 
alt som den medfører, vil føre til at man får et felles prosjekt, som vil bringe oss sammen. 
Møtet hadde ikke noe spesielt tema denne gang, fordi det var skoleferie, og dermed mange som var 
opptatt.  Det ble foretatt to Quiz’s, noe som skapte god og hyggelig stemning rundt de enkelte bord, og 
sylskarp konkurranse bordene imellom. Resultatene var heldigvis jevne, slik at møtet også ble avsluttet i 
fred og fordragelighet. 
 
EvU 


