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Det er vår kompetanse i yrket som skal brukes til å gagne andre.  

 

Dette sitatet fra et innlegg i Rotary Norden gjør Jens Martin Hovem til sine ord. Sjøl om Rotary har 

mange gode humanitære prosjekt lokalt og internasjonalt, så er det ikke dette som bør være det 

primære. Rotary har nemlig medlemmer fra ulike yrker. Dette gir oss et fortrinn i samvær med andre 

mennesker og gjør at vi kan gjøre enkelte prosjekter (også humanitære) bedre enn andre. Vi må i 

større grad enn hittil reindyrke Rotary som en “yrkesorganisasjon“. 

Dermed har Hovem et klart syn på at Rotary bør finne tilbake til det som var den opprinnelige ide 

med Rotary. Kanskje vil dette bidra til at vi får inn nye og også beholde yngre, yrkesaktive 

medlemmer. Han viser også til at Oslo RK i langt større grad skal bruke 3-minuttet til å snakke om 

sine yrker og bransjer. 

 

Jens Martin Hovem tiltrer som president i Trondhjem Rotary Klub 1. juli 2013. Han presenterte noen 

tanker og spørsmålsstillinger i rotarymøte 2. januar. Foruten at han ønsker å styre klubben meir i 

retning av en “yrkesorganisasjon”, så er han opptatt av å stramme opp den interne organiseringa av 

klubben, bl.a. en tydeligere ansvarplassering og bedre økonomistyring. Han vil styrke organiseringa 

av klubbens prosjekter for å sikre kontinuitet og fordeling av arbeidet. Alle bør delta og således føle 

eierskap til prosjektene. I tillegg til videreføring av de nåværende prosjektene kan det bli aktuelt med 

et nytt der RF´s støtteordninger kan utnyttes. Ellers vil klubben fortsatt støtte Rotaract-klubben og 

sende kandidater til neste RYLA - seminar. Hovem vil også, i samarbeid med Lade RK og hotellet, 

vurdere en omorganisering av sommermøtene, bl.a. Slik at en bedre kan utnytte besøkende om 

sommeren.  

 

Jens Martin Hovem har doktorgrad i telekommunikasjon fra NTNU i 1966. I to perioder ( 1966 - 72 og 

1987 - 91) har han arbeidet ved NATO´s forskningssenter i Italia. I den siste perioden som leder av 

forskningsdivisjonen for miljø med ansvar for akustisk modellering, feltforsøk og oseanografi. Han har 

hatt to opphold som gjesteforsker ved Applied Research Laboratories ved University of Texas, Austin, 

og ett år ved CNRS i Marseilles, Frankrike. Hovem har vært ansatt i SINTEF i fleire perioder og 

avdelinger i meir enn 15 år. Fra 1991 til pensjonering i 2007 har Hovem vært professor i akustikk ved 

NTNU. Siden har han fortsatt hatt oppgaver ved SINTEF og NTNU og også arbeidet som uavhengig 

konsulent innen undervannsakustikk. Hovem har i 2012 utgitt boka “Marine Acoustics - The Physics 

of Sound in Marine Environments. 

 

Jens Martin Hovem ble rotarianer i 1991 med Magne Bye som fadder. Han er oppvokst i Oslo, men 

bosatte seg i Trondheim etter NTH-utdannelsen, mye på grunn av Signe fra Kristiansund. De har vært 

gift i meir enn 50 år og har 4 barn og 11 barnebarn. Skiturer i Bymarka og ved hytta i Oppdal står 

sentralt i heile familien. Hovem har deltatt i Birkebeineren meir enn 30 ganger og er også påmeldt i 

årets renn. 

 


