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ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   1. februar 2016 kl. 19.00  

Presidenten åpnet møtet, minnet alle om konserten med Bjørn Eidsvåg 1. mai, og at det 

vil bli utlevert  billetter neste mandag til alle medlemmer, for videresalg 

Informerte også om at et enstemmig styre vil sende til distriktet, et forslag på at Arild S. 

Dale blir nominert som guvernør i distrikt 2250 perioden 2018-19.    

3 min:  
Arild Dale Sundland  

Innledet sin tre-minutter med å takke for tilliten, til å bli foreslått som kandidat til 
nominering som guvernør.  

Han var begeistret for den omtale og hyppig framtoning klubben vår fikk i Bygdanytt. 

Mange gode saker som er  godt omdømme for klubben. En liten hyllest til forrige og 

sittende styre som evner å få dette til. 

Arild var særs opptatt av å bruke de muligheter man har på de nettbaserte løsninger for 
å gjøre klubben ennå mer synlig, og nevnte at man allerede er inne på facebook. 

  

Dagens tema:   

Arna Mottakssenter v/leder Toni Hilland Hansen 

En engasjert leder for landets eldste mottakssenter fortalte om 

utfordringer som i dagens nye situasjon krever store tilpasninger, 

hvordan bidra på best mulig måte, ta de riktige beslutninger,  se på 

frykten hos den enkelte, bearbeide/forstå frustasjoner. Mottaket 

har i dag 184 beboere, i et alderspekter frå 0-69 fra 15 forskjellige 
land.  

Opplever stor støtte og innslag av frivillighet fra lokalsamfunnet, 

noen bidrar med utstyr til aktivitet, mottar jobbsøknader, inviteres 

på middager, andre sosiale tiltak, innbyr sitt vennskap. Dette er av 

største viktighet, men det må organiseres, derfor er en gruppe av 

beboere satt saman for å sortere henvendelsene.  Møtet var lydhør 

da hun orienterte om ankomstregler, helsesjekk, transittsted, 

intervju, videresending, registrering til skole, øvelser, aktiviteter, 

norskkurs, fastlegeordning og mye annet som var innhold i  hennes og andres  travle, 

men givende arbeidsdag.  En møtekveld med innhold som vil bli husket  

Referent:   

Referent: Vidar 

 



ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE 08.02.2016 
Velkomen ved møteleiar Svein. 
 

3 min: Gunvor 
Delte nokre humoristiske tankar om før og no. Det meste er forandra – med eitt unntak: « Før fekk 
damer mindre betalt enn menn for same jobb – og det får dei framleis». 
 

Dagens tema: Yrkesforedrag v. Lene S Jacobsen 
Som privatperson: Presenterte seg sjølv – utan hund, men med son på 18 år som er russ i år. 
Oppvaksen på Bratland (utan hund). Foreldra var sjøfolk i utanriksfart – medførte mange reiser «på 
dei 7 hav» og god kontakt med omverda fram til skulealder. Skulegang: Helldal barnesk.,Hop 
ungd.sk. Vidaregåande yrkesrelatert utdanning: Handel-og kontor. 
Yrkesaktiv: 1990-2000 tilsett hos Sparkjøp. Innkjøpsassistent – postordrebutikken –ansvar for 
barnekolleksjon. Produksjon i Italia/Portugal i starten - flytta til Hong Kong/Kina for å spara 
kostnader – medførte lengre forretningsreiser, men interessant kontakt med «framande» kulturar. 
2000-2010 tilsett hos Reflex as som produksjonssjef/innkjøper. Deltok i bygging av merket Reflex for 
barn. (Utvikling av tekniske barnetøy under tittelen «barnearbeidsklær». Då Reflex as vert seld og 
flytta til Oslo var Lene blant dei 22 medarbeidarane som slutta. 
2010-2013 tilsett hos Idar Vollvik (Ludo Kids) – medførte usikker økonomi og mindre systematisert 
kvardag. 
2013 – sjukmeld pga prolaps 
2014 – d.d. Tilsett i IDE House of Brands - Skandinavias største leverandør av firmaprofilering med 
salskontor i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Sal av profilartiklar/løysingar. 
Som avslutning presenterte Lene seg som ivrig «fjellgeit/klatrar» med inspirerande bilete frå m.a. 
turar i nærområdet (Arnanipa) og Sø- Europa (Austerrike) – der ho klatrar i jernstigar (Via Ferrarta). 
Og så: Øyredøyvande og vel fortent applaus for eit interessant foredrag . 
 

Annen info: 
Bjørn M delte ut billettar og orienterte om 1. mai-konsert og talentkonkurranse. 2 stk konsertar kan 
bli aktuelt 1.mai om salet går godt. «Flyers» skal delast ut til alle husstandar i Arna og Osterøy. Frist 
for oppgjer for utleverte billettar: 15.mars. Talentkonkurranse planlagt på Øyrane torg (2.etg) 
17.mars (nattope torg) ca. kl. 20. Vi får ei heilside i senterbladet til presentasjon av prosjektet! 
Referent: Torso 

 

15.februar  

Serviceprosjektkomiteen ved Jon Heimset orienterte om flyktningers situasjon i Europa. Vi fikk mye 

interessant informasjon om flyktningestrømmen inn til Vest Europa, og hvor de kommer fra. Oppfordring om 

å vise forståelse i forhold til de livsfarlige fluktrutene mange kommer fra. 

Dette førte til en god diskusjon. 

Ref. Aksel 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   22.02.2016 

3 min:  

I dag var det Ivar Eilertsen som heldt 3 minutt. Han tok for seg vintersport før og no, før var det radio 

som vart brukt for formidling av sport bilda måtte man laga sjølv. No når det er fjernsyn med levande 

bilde verkar det som kommentatorane snakkar meir enn nokon gong. Ivar gjekk så gjennom ei rekke 



ny-ord som kommentatorane bruker som både gav grunn til ettertanke og som gav oss alle  ein god 

latter.  

Dagens tema:   

Nye Flesland Flyplass ved utbyggingsdirektør Alf Sognefest. 

Alf fortalde fyrst litt om seg sjølv; han har arbeid på flyplassen sidan 2002 i forskjellige roller. Deretter 

tok han oss gjennom utviklinga frå sjøfly-terminal på Hjellestad til dagens store utbygging på 

Flesland. Han gjekk og inn på teoretisk og praktisk kapasitet på dagens terminal, desse er henholdsvis 

3,4 og 6 millionar reisande pr år på 22000 m2. Med dagens utbygging og sikring av land for framtida 

der ein har prøvd å tenkja det umogelege blir ny terminal på 85000 m2 med ein kapasitet på 7,5 – 10 

millionar reisande og det er mogeleg å utvida denne kapasiteten til 15 millionar reisande. 

Total kostnad for den nye terminalen når den vert opna i august 2017 er budsjettert til 4,7 milliardar 

kroner, det ser pr. i dag ut som dei skal klare å levere både på tid og kost. 

Bybanen vil ha endestopp inni den nye terminalen med eit snuspor. På sikt er det planlagt riving av 

både den noverande terminalen og helikopterterminalen. Det er og lagt planar for ei ny rullebane. 

Alf kunne og fortelje om svært gode relasjonar til stort sett alle dei involverte aktørane i prosessen 

med ny terminal, med eit lite unntak; dei antikvariske myndigheitene har ikkje vore veldig 

løysningsorienterte.  

Til slutt var det nokre kommentarar og spørsmål frå salen før president Sveinung delte ut ei flaske vin 

til Alf Sognefest. 

Annen info 

Sveinung ønska velkomen, han informerte so om foredrag frå den nye direktøren i Frydenbø 7 Mars. 

 Anne Britt informerte om skotårsfest neste måndag. Det er påmeldt 58 deltakarar og alle oppmodast 

om å ta med nøyaktig 250 kr pr. deltakar. 

Vinnar av vin på dette møte var Vibeke Myhren. 

Referent:   

Bjarte Fadnes. 

 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   29.02.2016 

Velkommen:  

Leder av medlemsskapskomiteen, Anne Britt Hauge ønsket medlemmer, ledsagere og gjester 

velkommen til skuddårsfest i Arna Rotary Klubb. Anne Britt fortalte at det var 28 år siden forrige gang 

et rotarymøte hadde falt på skuddårsdag. 

3 min:  

Ingeborg ville i sin 3-minutter fortelle mer om skuddårsdagen. I den romerske kalenderen er februar 

årets siste måned, og med de øvrige månedene som har 30 eller 31 dager var det bare 28 dager igjen 

til februar. For å synkronisere kalenderen må man hvert 4. år ha en ekstra dag, bortsatt fra når 



skuddårsdagen faller på et 100 år. Historisk var det vanlig med skuddårsdans der damene kunne by 

opp til dans, og skuddårsfrieri der skuddårsdagen var den eneste dagen damene kunne fri. 

Presidentens hilsen 

Sveinung hilste til forsamlingen og kunne berette at han var en stolt rotarianer. Arna Rotary er en 

veldrevet klubb i distriktet, og styret har ønsket at ARK skal bidra mer, ved å nominere en ny 

guvernør. Arild Sundland Dale er foreslått som ny guvernør og Sveinung kunne fortelle at distriktets 

styre nå innstiller Arild som ny guvernør for rotaryåret 2018-2019. 

Arild takket for tilliten og fortalte at han gledet seg til å ta fatt, dersom han blir valgt. 

Annen info 

Bjørn M kunne fortelle at konserten med Bjørn Eidsvåg ble utsolgt på kort tid, og at man derfor 

hadde arbeidet for å kunne tilby en konsert til. Det blir nå en ekstra konsert den 1. mai kl 16:00. 

Dagens tema: Skuddårsfest med sjømat 

Anne Britt fortalte om dagens meny, som i hovedsak består av reker, ørret, eggerøre og annet godt.  

Vidar fortalte villig om de enkelte viner som ble servert underveis i måltidet. 

Her ble det servert både Hugo – sykkelvinen, blomstervin og rosêvin. 

Som avslutning ble det servert kaffe og Nidar-sjokolade. 

Det ble gjennomført loddsalg og flotte premier besto i Anne Britts påske- og vårlykter, samt en rekke 

gode viner. 

Alle 53 tilstede var enige om at det hadde vært en flott kveld på Arna Idrettspark. 

 

Referent:   

Synnøve Tverlid 

 

 


