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Månedsbrev oktober 2014 
 

Møte 06. oktober 2014  
3 min: Leif-Harald 
Leif-Harald ga oss en oppdatering på RI’s storprosjekt Polio Pluss: 
I 1985 ble det bestemt av RI at Polio skulle være Rotarys prosjekt der målet var full utrydning 
av sykdommen. Dette skulle være en gave til alle verdens barn.Etter 30 år er sykdommen 
redusert med 99%.Sør-øst Asia er nå erklært fritt for Polio. De store landene Pakistan og 
Nigeria har nå større fokus gjennom at islamske ledere nå er engasjert i dette arbeidet. RI har, 
sammen med Gates-fondet, laget en tidsplan for totalutryddelse av viruset innen 2018. Et 10-
talls stater er nå på listen for spesiell oppfølging. 
 
Orienteringer: 
 
Vidar – Klubben arrangerer Vin og ‘ett eller annet’ på møtekvelden 20.oktober. Påmelding. 
 
Jon – Onsdag 15.okt blir det gratiskonsert i Arna Kirke m/Egil Eldøen. Bygdanytt omtaler 
saken. 
 
Bjørn – Utdanningsmessen – Redegjorde for avisen, arbeidsfordeling og korrekturlesning.  
 

Dagens tema: Om svart arbeid/ utenlandsk arbeidskraft v/Inge Bauge, 
Byggmesterforbundet 
 
Inge er daglig leder i Byggmesterforbundet Region Vest. Alle medlems-bedriftene er registrert i 
NHO og er alle tømrere. 
Inge presenterte organisasjonen og hvordan denne er registrert i landet. Hverdagen for et medlem 
går mye på anbudsstyring, seriøsitet og kvalitet, lover og forskrifter, HMS, korte byggefrister, klima 
– for å ha nevnt noe. 
 
Det er stor forskjell på svart og hvitt arbeid. Det er ikke alle som følger det som er nevnt over. Her 
må i så fall byggherre påta seg det hele og fulle ansvar for at alt blir fulgt opp, - byggherre kan bli 
sterkt skadelidende om noe blir forsømt. 
Forbundet har stor fokus på svart arbeid og samarbeider tett med Skatt Vest, Arbeidstilsynet og 
Politi. Det er ofte slik at «alle vil ha – få vil betale». 
 
I 2015 kommer det nye forskrifter for salg av bolig med en ny ordning for takst. Denne bør alle 
sette seg inn i. 
 
Forbundet har også laget en brosjyre/rapport til myndighetene som heter «enkelt å være seriøs». 
Den inneholder Ny sentral godkjenning, utvidet ID kort-ordning, registrering av arbeid på alle 
boliger, digital informasjon, forsterket tilsyn osv. 
 
Inge kom også inn på utdanningsmodulene for unge. For forbundet er det en stor utfordring at 75% 
av hvert årskull velger almennfag. Derfor vil de framover ha sterkt fokus på messer, rekruttering og 
andre voksenmodeller. 
 
Ref.: Arild 
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Møte 13. oktober 2014  
 
 

Møtet ble ledet av presidenten. 

 

3 min. ved Vidar S om "Kvinnen i klubben". Velfortjent honnør til Britt Iversen: "Vi setter pris på deg!" Vidar 

sammenlignet med Bordeaux vin, som også blir bedre og bedre. 

  

Anne Britt hauge hadde yrkesforedrag. Beskrev seg om et organisasjonsmenneske, engasjert i lag og 

organisasjoner, privat som på jobb. Er både kreftsykepleier og spesialsykepleier innen aldring og omsorg. 

Med jobber blant annet på Forvaltningsavdelingen i Bergen kommune. Dette er Anne Britts andre karriere, 

etter opprinnelig BI utdannelse og 16 år i DNB.  

 Mvh Aksel 

 ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE  20.10.2014 

Møteleder: Presidenten 

3 min: Ingen 

Dagens tema: Sosialt samvær med ledsagere  
Møtet ble åpnet av presidenten med det triste budskap at et kjært klubbmedlem, Halvard Hauge gikk bort 

kvelden før. Klubbmedlemmene med ledsagere minnet Halvard med ett minutts stillhet. Denne triste 

budskapen ga rom for ettertanke for oss alle denne kvelden, og ikkje minst omtanke for Margaret og som 

har mistet sin kjære mann i altfor ung alder.  
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Vidar og medhjelperne i ”festkomiteen” skal ha ros for god ost og vin også denne kvelden. En hvit og to 

røde viner fra tre distrikter i Italia var på menyen. Smakspanelet var godt fornøyd med innholdet i flaskene. 

Ostemenyen var også variert og smakfull.  

Annen info 

 Presidenten opplyste om et Rotary arrangement på Torgallmenningen kommende torsdag l 19:00  

for klubber i Bergensområdet for å markere End Polio Now. Deltagere fra ARK ble bedt om å 

informere presidenten.   

 Bjørn minnet om utdanningmessen 13 november. 11.000 messeaviser er klar for trykking, og vil bli 

utlevert medlemmene for distribusjon 3. november. 

 Uka før var særdeles aktiv for klubben, med jubileumskonsert for TV- innsamlingen med Egil Eldøen 

i Arna Kyrkje onsdag, og gjennomføring av innsamlingsaksjonen dagen før (søndag). Dette ga mye 

omtale i lokalavisen Bygdanytt, lokalsending på NRK og vil også komme som egen sak i  neste 

nummer av Rotary Norden. 

Referent: John Willy 

 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   27.10.201 

President Hallvard leia møtet. 

3 min: Jon Heimset 

Han takka for innsatsen under årets TV-aksjon og orienterte om kommunikasjonen med Bygdanytt om deira 

uheldige oppslag i etterkant av aksjonen. 

 

Dagens tema:  Prosjekt 10.000 happy birthdays 
Bjørn Westfoss Larsen -  Øyane Rotaryklubb orienterte om sitt prosjekt – 10.000 happy birthdays- som dei 

har i samarbeid med Laerdal Health, verdens jordmorforbund, jordmødrene i Norge, Global og Redd Barna 

m.fl. 

 

Laerdal Medical - som frå før er kjende for Anne-dokka som vert nytta til opplæring i livredning- har produsert 

meterialet som vert nytta i opplæringa av jordmødrene i prosjektet. 

Prosjektet år ut på å lære opp jordmødre i U-land til å hjelpe nyfødde som ikkje puster, til å starte å puste - 

samt å stanse blødninger i samband med fødselen. 

Viktigaste tiltak for å redde nyfødde er - i tillegg til å hjelpe dei til å starte å puste - å hjelpe slik at mor ikkje 

døyr. 

Prosjekta skal gjennomførast i Malawi og Zambia. 
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Ved å skaffe 10 millionar til dette prosjektet fram til 2020 er målet å redde 440 000 liv. 

 

Kva kan Rotary gjere? 

Øyane Rotaryklubb har bestemt seg for å delta i dette prosjektet og inviterer nå andre rotaryklubbar til å delta 

i arbeidet med å skaffe midlar til prosjektet. 

Eitt av tiltaka dei har sett i verk er å selje julekort og gavekort til inntekt for prosjektet. 

 

Annen info 
Bjørn Myhren orienterte om og viste den ferdige Messeavisa. 

- 32 siders trykksak trykt i 11000 eksemplar. 

Oskar Vatle formidla helsing ifrå Margaret Hauge. 

Lars Hauge oppfordra komiteane til å melde tilbake til programkomiteen kva programaktivitetar dei planlegg 

for vårhalvåret. 

 

 

Referent:  Leif Harald Kvaale  

 


