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Månedsbrev Februar 2014 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE 3. februar 2014  
 

3 min: John Willy  
 
John Willy fortalte fra sitt arbeid i forkant av forhandlingene om MAKRELL-KVOTEN. Det er 
store verdier i spill, og det er alt for mye makrell. Av tidligere beregnet 2,5 mill tonn er det lov å 
ta 20%. John Willy er engasjert i beregninger på hvor mye makrell der er. Siste tallet er 8,8 mill 
tonn, og ja, 20% gir store penger til de ulike nasjonene. Fiskerimøtet i København vil være 
avgjørende for hvor mye som kan tas ut. Dette skal avgjøres politisk, og våre naboland i vest 
står hardt på her. JW karakteriserer det som en fiskerikrig mellom Norge og de andre 
nasjonene. 
 

Dagens tema: Presidentens time 
 
President Synnøve startet med gjennomgang av februarprogammet.  
Videre gjennomgikk hun: 
Klubbens mål: 
 Etablere kompetanse på Future Vision  – Synnøve kommenterte viktigheten av 
dette 
 Kommunikasjon mellom kommiteene - Mener denne er god 

Verve 3 nye medlemmer - 2 er på plass, vi er i rute 
Nytt lokal prosjekt 
Synliggjøre lokalaktivitetene vår – der er vi flinkere nå 
Sosiale samlinger – trenger litt flere 
Samarbeid med våre naboklubber – god kontakt på ‘region’-samlinger 
Gjennomføre etablerte prosjekt – gjøres med glans 

 
Medlemstatus: 
 47 medlemmer, - herav 7 kvinner og 40 menn, gj.snitt alder=60,77år!! 
    9 under 50år, 4 over 80år 
 3 nye i 2013, - 9nye siden 2010 -, vi har avgang på 4 medlemer siden 2010 
 
Faste Prosjekter: 
 3 Faste prosjekt – TV-aksjonen, Utdanningsmessa og Eldrefesten 
 
Tildelte Midler: 
 Vi støttet Garnes Ungdomsskole med 10’ (transport etter avslutn.fest) 
 Toskedalsstova fikk 20’ 
 Kroha matutd i Kiev 5’ 
 Bangladesh prosjekt 25’ 
Nye søknader ligger nå inne til vurdering. 
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Sosialt: 
 Vi har hatt sosial samling hos Sveinung, Tur til Frankrike og Lutefisk 
 
Planlagte aktiviteter: 
 Februar: 2 interne fordrag + 2 gjesteforedrag 
 Mars: 1 bedriftsbesøk og 2 gjesteforedrag 
 Mai: Konsert på Kulturdagane 
 Juni: Presidentskifte på St.Hans-aften 23. 
 

 
Diverse + Info: 

Det innkommende styret  har konstituert seg med følgende: 

 President Halvard Mjelde 

 Past president: Synnøve Tverlid 

 Innkommende president: Sveinung Mjelde 

 Kasserer: Britt Songstad Indrearne 

 Sekreter: John Willy Valdemarsen 

 Styremedlem: Bjørn-Ove Lindvik 
 
  
Dagens vin: Sveinung 

 

Referent: Arild  

 

 

 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   10.02.14 

President Synnøve ønskte velkommen til møtet. 

3 min:  

Sverre hadde 3-minutter denne kvelden. Han snakket om sambygdingen sin, Olav H. Hauge, som gav ut sni 

første diktsamling, «Glør i oska», i 1946. Som et resultat av Hauge sin diktning er det Poesifestival i Ulvik 

annenhvert år, og på denne festivalen i september 2014 vil det nye Haugesenteret bli åpnet, som en del av 

Nynorsk kultursentrum. 
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Dagens tema: 
Jo Gjerstad: «En Bergensk historietime».  
Jo Gjerstad hadde valgt å presentere sin historie gjennom Audun Hetlands liv og strek. Han kalte da også 
Hetland for «Bergens sjel».  
Jo Gjerstad er bl.a. forfatter, og han har skrevet mellom 40 og 50 bøker. Han har vært en av forfatterne av 
boken om Audun Hetland, sammen med bl.a. Kirsten Hetland, Auduns kone, og Gunnar Staalesen. 
Både Gjerstad og Hetland vokste opp i Sandviken, og Gjerstad beskriver bydelen fra Hetlands tid som «full 
av miljø, trangboddhet og personligheter. Dette har også preget svært mange av hans tegninger. Utover 
1800-tallet var det svært mange striler og andre som måtte flytte på seg for å få noe å leve av. Det var stor 
utvandring til Amerika, men også til Bergen og Sandviken. Bergen doblet innbyggertallet på denne tiden. 
Audun Hetland hadde ingen utdannelse utover 7 års folkeskole, men han klarte likevel å få seg plass i et 
tegnebyrå ganske snart etter skolen. Han tegnet reklamer, og seinere var han innom flere aviser, som 
Bergens Aftenblad, Morgenavisen og Bergens Tidende. De siste årene av sitt liv tegnet han de mange 
situasjonsskissene fra Bergen som han ble så kjent for. 
 

 

Referent:  Ingeborg Eliassen 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   17.02.2014 

3 min:  

ingen 

Dagens tema: Kommunikasjonskomiteen v/ Arild Sundland Dale 
 

Arill informerte om hvem som er medlemmer av komiteen med Audun Stølås som leder, samt hvilke 

oppgaver som er tillagt komiteen for 2013/2014; 

- Oppdatere vår hjemmeside 
- Ta ansvar for gjennomføring av nødvendig opplæring på hjemmesiden 
- Skrive referat fra møtene 
- Registrere frammøte 
- Utgi månedsbrev 
- Gi informasjon via ikke-elektroniske kanaler 
- Holde jevnlig kontakt med representanter fra lokalpresse 

 Arna Rotary har en åpen og en intern avdeling på sin hjemmeside. Den åpne delen oppdateres 

regelmessing med månedsbrev som inneholder referat fra hvert møte. Her legges ut oppdaterte 

møteprogrammer når disse foreligger, samt hvem som skal holde 3 minutter og lage referat og føre 

oppmøtestatistikk. På den åpne siden legges også ut rapporter fra aktiviteter som arrangeres av Arna 

Rotary klubb. Informasjoner om de ulike prosjektene som drives av klubben er åpen info. Den interne delen 

av hjemmesiden er passordbeskyttet, og bare tilgjengelig for medlemmer i ARK. Her inngår bl.a referater 
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fra styremøter og andre interne møter (kommitemøter o.a). Konklusjonen var at hjemmesiden til ARK er 

god og oppdatert. 

Arill brukte mye av tiden i møtet til å informere om hvilket innhold som finnes på intern og eksterne 

hjemmesider, og hvordan finne fram på siden(e). Han oppfordret medlemmene til å søke på hjemmesiden 

for å bli oppdatert om hva som skjer i Rotary-familien lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Arill hadde sett på frammøtestatistikken for klubben, og fant ingen sammenheng mellom frammøte og 

innhold i møteprogrammene. Han savnet offentliggjøring av frammøtet i de ulike klubbene i distriktet, en 

praksis som var vanlig tidligere, og som Arill mente innebar en konkurranse om frammøte  klubbene 

imelllom. Arill definerte >60% som godt frammøte, 50-60% som OK, mens < 50% er dårlig.  

Medlemmene i komiteen lager referater fra hvert møte som samles i et månedsbrev som lastes opp på 

hjemmesiden av et styremedlem (for tiden Hallvard M). 

Ved gjenomgang av tidskriftet Norden (blir snart på nett) og månedsbrev fra distriktet ble det bemerket at 

Arna RK sjelden var omtalt i disse. Kanskje er det verdt å gjøre en innsats for å få mer omtale i disse? 

Annen info 

Vinner av kveldens lotteri ble innkommene president. 

Referent:  JWV 

 

Referat fra møte i Arna Rotary Klubb 24.02.14 

 

3 min var ved John Akselberg. 

Siden det på forrige møte ble opplyst at gjennomsnittsalderen på våre medlemmer er 60,77, 

syntes John at det kunne passe godt å informere om et tilbud som han og konen benytter seg av : 

nemlig «Me over 60» , som er dansekveld i Ljoshall èn gang pr mnd. Morsomt presentert. 

 

Tord takket for hyggelig blomsterhilsen som han fikk fra ARK til sin 60 – års dag. 

 

Hovedtema på kveldens møte var «Presentasjon av og nytt om Arna – Bjørnar». 

Torstein Pedersen, som har vært daglig leder i 1 ½ år nå og hadde ansvaret for denne kvelden, 

delte informasjonen opp i tre deler : 
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KLUBBEN – ØKONOMI – ANLEGGENE. 

KLUBBEN: 

Arna-Bjørnar har 1100 medlemmer hvorav 800 er spillere   -   fra 7 år og oppover. 

I 2014 er 66 lag med i seriespill  -  herav Damelag i Toppserien og Herrelag i 3. div. 

Det er 2 heltidsansatte i administrasjonen : Torstein Pedersen og Sigmund Tunes 

Omsetning er ca 8 mill. pr år. 

16 stillinger er knyttet til sport og det er ca 300 trenere, lagledere, miljøkontakter og tillitsvalgte 

16 spillere fra Arna-Bjørnar spilte på ulike landslag i 2012/13 og vi har også hatt dommere som har 

vært i aksjon på øverste nivå. 

Klubben har baneanlegg i tilknytning til 3 skolekretser i området : Ytre Arna, Garnes, Ådnamarka. 

Det nye toppserieanlegget - Arna Idrettspark – stod ferdig i 2010. 

Arna-Bjørnar Fotball skal være en drivkraft i lokalmiljøet, identifisert ved engasjement, 

idrettsglede og offensiv satsing. 

Arna –Bjørnar er et allianseidrettslag mellom Arna TIL  -  IL Bjørnar  -  Arna-Bjørnar Fotball. 

Torstein Pedersen informerte om oppbyggingen av organisasjonsmodellen og snakket om 

organiseringen, fra styret og til de ulike grupperinger/lag på herre – og dame-siden, samt barne- 

og ungdomsgruppene. Klubben har informasjonsgruppe og arbeider med å få i gang 

ressursgrupper. De trenger hele tiden flere hender som hjelper til.. 

 

ØKONOMI: 

Dette er klubbens største utfordring. 

Omsetningen er på 8,2 mill. 

2010 – 2012 akkumulert underskudd på ca 1 mill.kr.     Egenkapital pr 31/12 2012  : 152 000,- 

I 2013 var underskuddet på kr 50 000,-          Egenkapital pr 31/12 2013  : 100 000,- 

Klubben har svak likviditet og har fått tilbakemelding fra NFF om at i løpet av 2014 MÅ Arna-

Bjørnar være på pluss-siden !!  (Klubben rapporterer hvert år til NFF) 

Dette skal klubben få til ved å  :  PRESTERE  -  ØKE INNTEKTENE  -  REDUSERE UTGIFTENE. 

INNTEKTENE  til klubben oppnås ved å arrangere cup/turneringer  : har planer om ny 

barneturnering  og en  bedriftsturnering i Vestlandshallen. 

Jenteakademi/fotballskoler. 
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Konsert i Bjørnarhallen (Høsten 2013 besøkte 700 pers hallen for å høre på Hellbillis ) 

Salgskampanjer (papir, grasrotandel, lotteri, kalendere, julesalg ) 

Salg av treningsutstyr fra egen butikk  i klubblokalet (har egen trykkmaskin for logo etc) 

Markedsinntekter  (draktreklame, skilt, sponsorer ) 

Kampinntekter i form av billettsalg og kiosk. 

Kontingent  -  fordelt 60/40 mellom fotball og håndball. 

Tilskudd fra NFF (ca 1 mill ) og Bergen Kommune ( ca 400 000,-) 

Gaver. 

KOSTNADER blir det ved å arrangere cup/turneringer, Jenteakademi/fotballskoler og ved å 

arrangere konsert i Bjørnarhallen. Det er også utgifter ved å selge treningsutstyr fra egen butikk. 

Andre kostnader er lønn og kjøregodtgjørelse, reiser (til kamper), utgifter til dommere, husleie, 

regnskap/revisjon, reklame/annonsering, avgifter 

ANLEGGENE er alle kommunale, Bergen kommune eier og drifter de. 

Debatten om kunstgressbane på Arna Idrettspark er ikke lagt død : Ledesen i Arna-Bjørnar håper 

fremdeles at det kan bli kunstgress slik at området kan bli et bedre samlingspunkt/sted hvor alle 

aldersgrupper kan møtes. Men kommunen sier at dette skal være kamparenaen for 

toppidrettslaget i Arna-Bjørnar.. 

 Ytre Arna fikk nytt kunstgress i 2013 

Garnes kunstgress må skiftes ut (kostnad 2 – 4 mill), er 11 år siden det var nytt (juni -03) 

Arna Stadion  :  kunstgress i framtiden ? 

Ådnamarka har 7-er bane, kunstgress. 

Det finnes et anleggsfond i Bergen kommune til utbedring av baner. I tillegg har Arna-Bjørnar, ( 

sammen med andre idrettslag ) vært velsignet med gaver fra den generøse giveren Trond Mohn. 

SPORTLIGE PRESTASJONER 

2012 :  Bronse i Toppserien. 

 Seier i 3. div. og opprykk til 2. div med Damer 2. 

 NM gull i Telenor Cup J 16 –klassen og J 19 – klassen 

2013: Bronse i Toppserien 

 NM sølv i Telenor Cup i J 19 – klassen 
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 Nedrykk til 3. div for A – lag menn 

Arna-Bjørnar hadde totalt 16 landslagspillere i 2012/13. 

VISJONER   -   HVOR LANGT KAN VI GÅ ? 

Best i Norge? 

Gull i Toppserien 

Champions League !! 

Fortsatt fokus på spillerutvikling. 

Beste utviklingsmiljøet i Norge på jentesiden. 

Rekruttere lokalt (Arna – Bergen – Vestlandet ) 

Etablere A – lag menn i 2. divisjon. 

UTFORDRINGER 

Økonomi 

Organisasjonen må bygges ut 

Sportslig kvalitet 

Internasjonal matching 

Mediainteresse 

Bygge profiler 

  

Ref. Britt Songstad Indrearne 

 

 

 


