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Månedsbrev august 2014 
 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   04.08.14 
President Hallvard  åpna og leia møtet. 

3 min: Bjørn Myhren  
Tema hans var "Kva er det vi blir målte på - og kor viktig er det f.eks. å vere god i matematikk?" 

 
 

Dagens tema: Media City, Bergen ved Odd Fosse 
29. april i år gav NRK klarsignal til å framforhandle deltaking i prosjekt Mediehuset i Bergen. 
-sjølv om dei i utgangspunktet var skeptiske til å flytte. 
Dermed var det klart: NRK, tv2, BA,  BT, Vizrt og UiB gjekk inn i forhandlingar om samlokalisering av sine 
bedrifter. 
Lokalisering var i utgangspunktet tenkt i nabohuset til TV2 på Nøstet. 
 
Målsetjing for prosjektet: 

- meir samarbeid og synergi 
- økt inovasjon 
- styrket rekruttering 
- tettare samspel med utdanning/forskning 
- synleggjere Bergen som landets ledende medieby. 

 
NRKs visjon: synlig, attraktiv og åpen. 
 
Det vart snart klart at lokalisering/lokaliteter måtte vere gjenstand for konkurranse. 
4 anbud kom inn. To skilde seg snart ut: Entra og Rieber Bygg. 
Det vart laga ei skisse over kva behov ein meinte måtte tilfredsstillast. 
Alle samarbeidspartnarane laga eigen kravspec. 
ENTRA i Lars Hillesgt. gjekk av med sigeren i konkurransen om lokalisering. 
 
Mange små mediarelaterte bedrifter har etter kvart blitt interesserte og er nå i samtaler om å få lokalitetar 
i prosjektet. 
 
Framdriftsplan: 
Prosjektering fram til 01.10.15 - bygging fram til høsten 2017. 
Kanskje det mest realistiske vil vere innflytting i 2018. 
 
 

Annan informasjon: 
Sidan klubben har fått nytt regnskapsprogram bad  Britt F. I. alle om å sjekke - evt. justere epostadresser og 
mobilnr. på listene som gjekk rundt. 
Neste mandag: komiteene arbeider. 
 
Møtet slutt. 
Referent:  Leif Harald Kvaale 
 



 ARNA ROTARY KLUBB Charterdato: 23.10.1961  

Månedsbrev_2014_08_august_malaugust 

 
ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   11.08.14 

I sin tre-minutt tok Odd opp en farsott som brer seg i vår tid, bruk av droner med fotoapparat. Han 

gjennomgikk regelverket på dette feltet og det er nå blitt meget strengt. Den som vil offentliggjøre bilder 

tatt fra drone, må ha tillatelse av godkjent myndighet, og de er det ikke mange av. 

 

Hovedprogrammet var Komiteene arbeider. 

 

Vidar opplyste at klubben er invitert til fellesmøte med Nordhordland Rotaru Klubb 15.9. Han sa også at 

medlemskapskomiteen vil ha tilbakemelding fra de som i siste runde har spurt nye medlemskandidater slik 

at en ny runde kan settes i verk. 

 

Referent: Audun 

 

 

 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   18.08.14 
 
 
3 min: Ove  
Ove tok for seg invitasjonen som klubben har fått – tur til Bangladesh. 
Han redegjorde for hva vi kan møte der, se og oppleve. 
Klubben må ta en avgjørelse snart om vi skal forsøke å få arrangert turen. Foreløpig stipulert 
pris er ca. 12.000. Påmeldingsliste vil komme snart. 
 
Gunnvor – 60 år – takket klubben for blomsterhilsen i anledning dagen. 
 

Dagens tema: Arna QUIZ v/Audun 
 
Ideen til Audun er å lage en Quiz-bok der utgangspunktet er Arna Bydel. 
Quiz er inn i tiden som aldri før – og ingen har vel laget en slik bok for utelukkende en 
bydel. …og her er det mange fallgruber å gå i for forfatteren. 
Audun tenker seg at den skal inneholde litt av hvert, - f.eks. om næringsliv, samferdsel, 
lag og idrett, skole og forvaltning osv. 
Her er utfordringene store, og kvaliteten må ettergås nøye. 
Han kan også tenke seg å ha en ‘fleip eller fakta’ del i boken. 
 
Etter presentasjonen fikk klubben prøve seg på en praktisk oppgave. Denne viste seg å 
sette medlemmene på store prøver, noe det ‘voldsomme’ engasjementet viste. Svarene 
var veldig forskjellige ut fra ståsted og hvilken del av Arna de enkelte hadde størst 
kunnskap om. 
Vinnerne fikk hanket inn Heder og Ære!! 
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Som et tredje ledd i temaet fikk medlemmene blanke ark for å evt formulere sine egne 
quiz’er som kanskje ville få plass i boken. 
 
Takk for at du testet oss, Audun. 
 
Dagens vinvinner var VIDAR! 
 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   25.08.2014 

 

President Hallvard åpna møtet og ønskte velkommen. 
 
3minuttar gjekk ut pga fråver. 
 

Dagens tema var Utdanningamessa 2014. 
Innleiar var Bjørn Myhren. 
 
Kvifor har vi denne messa? 
- viktig å informere dei unge og deira føresette om aktuelle utdanningstilbod i lokalmiljøet 
- viktig for klubben fordi det skaffer klubben vesentlege inntekter for det arbeidet klubben driv lokalt og 
internasjonalt. 
 
Messedagen blir i år 13. November. 
 
Ansvarleg for layout i år blir Grafisk Forum i Ytre Arna.  
Skibsted Trykk skal stå for trykkinga. 
 
Innhaldet i strategidokumentet er stort sett uendra frå i fjor. 
Målgruppa er elevane i 9. og 10. klasse og deira føresette. 
Målet er å gje desse god innsikt i utdanningsveier som er tilgjengelege 
 - og å gje utstillarane høve til å profilere seg i lokalmiljøet i Arna. 
Ansvarleg redaktør for messeavisa er klubbpresidenten. 
 
Det er mogeleg å få plass til fleire stand i Bjørnarhallen ved å ha litt tettare mellom radene av utstillarar. 
 
Garnes Ungdomsskule registrerte oppmøte av eigne elevar. Klubben registrerte elevar/føresette frå andre 
område. Resultatet synte svært få elevar frå Ytre Arna, Osterøy og Vaksdal - Ingen registrerte frå 
Samnanger. 
 
Kva med mikrofonbruken i hallen – treng vi styre dette betre? 
Skulle vi hatt underhaldning på messa? 
 
 
Vidar Skistad:  
Arbeidet med annonsene er i godt gjenge. Ein del har i år takka nei. Hvis alle nye takkar ja, vil vi likevel 
overgå fjorårets resultat. 
Viktig med riktig fakturaadresse og telefonnr på annonsørene. 
Så snart ein aktuell annonsør seier nei, må dette meldast tilbake til Vidar -slik at ein har tid til å finne nye. 
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Ove Skjoldal:  
Avisa skal  ikkje berre ha annonsar - ein må og ha innhald.  
Oppsettet i år omtrent som i fjor. Ove blir koordinator for innhaldet - Audun tek seg av kvalitetssikring. 
Vi må i år bli flinkare på å gje avisa ein ungdomsprofil. Litt meir bilde, litt lettare stoff.  
Hovedprofil i avisa er utdanning og ungdom. Rotarystoff blir plassert litt lenge bak.  
Av innhaldet så langt kan nemnast: 
Presentasjon av Amalie Skram Videregående skole. 
Bedrifter/personar som blir presenterte: 
Frode Johnsen,  Gro Myking, Roy , Johnny Hesthammer. 
 
Litt fleire elevintervju enn tidlegare – plasserte ein eller to på kvar side – gjerne med relasjon til artiklane på 
sida.. 
 
Reidun har kontakt med skolar og fagopplæringskontor – både mht stands og  annonsar.  
Nye skolar i år -Langhaugen og Fyllingsdalen VGS. 
 
Resten av møtet: Grupperbeid om nye annonsørar. 
 
 

Annen informasjon: 
Fellesmøte med Nordhordland RK  15. september – m/ledsagar - vinsmaking.  
Vidar orienterte om at dette er vanleg møtedag. Ein reknar derfor med at alle møter – og organiserer seg 
med transport. 
 
Dagens vinnar : Jon Willy. 
 
Møtet slutt. 
 
Referent:  Leif Harald Kvaale 

 

 
 

 
 


