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ARNA ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV  mai 2016 

 

2. mai 

 

Presidenten ledet møtet. 32 medlemmer tilstede + 1 gjest. Presidenten takket innledningsvis for 
dagen i går, avslutningskonserten på Kulturveka i Arna, der Bjørn Eidsvåg var det store navnet. Han 
takket alle for god innsats ifm billettsalg, der resultatet ble at Arna kirke ble fullsatt til begge 
konsertene, kl 16 og kl 18. Totalt 597 solgte billetter. 

3 minutter var ved Anne-Britt som informerte om at hun begynner i ny jobb 1. juni i år. Da skal hun 
starte i en nyopprettet stilling som kreftkoordinator i Nordhordland, der en rekke av 
nordhordlandskommune, med til sammen 29 500 innbyggere, inngår i det området hun skal ha 
ansvar for. Hun får kontor i Knarvik.  

Annen info: Videre informerte Anne Britt om blåturen 30. mai, der det nå er klart for påmelding. 
Turen ut i det blå starter fra Arna Idrettspark kl 18.  

Arild informerte om den nye messeavisen ifm Utdanningsmessen til høsten, der arbeidet nå er i 
gang. Oppfordringen hans var å komme i gang så fort som mulig med annonsesalg, og han ser ikke 
bort fra at det kan bli ekstra tøft i år å skaffe nok annonser pga den noe vanskelige situasjonen i 
næringslivet. Ove kaller inn til møte om det redaksjonelle stoffet, og annonsesalg meldes inn til 
Vidar. Han vil snarest sende ut historikk om hvem som hadde hvilke annonsører i fjor.  

Bjørn M. takket for innsatsen ifm med billettsalg til konsertene med Bjørn Eidsvåg, der 50-60% av 
billettene ble solgt av ARK’s medlemmer. Han ville uten forbehold betegne konsertene som en 
suksess. Kanskje kan det bli så mye som 40 000 kroner i overskudd, som går inn i beholdningen de 
fire konsertarrangørene har til sin disposisjon. 

Alfred minner om dugnad i Sansehagen ved Arna Helseheim onsdag 11. mai kl 18. Denne gangen er 
det særlig stussing av hekkingen som står på programmet. 

Dagens tema: Neste Rotary-år ved innkommende president Svein Erik 
Han opplyste at han nå har vært både på pre-PETS og på selve PETS-samlingen på Solstrand. Dette er 
aktiviteter som vi i ARK må arrangere i Rotary-året 2018/19. Selv mente han disse samlingene 
inneholdt god input til presidentoppgaven han står foran. Han nevnte også at det har vært gode 
styremøter gjennom inneværende år, og han ser fram til å arbeide sammen med det nye styret. Vidar 
har for øvrig tatt på seg oppgaven som sekretær kommende rotaryår.  

Videre gikk han gjennom neste års komiteer, der det nå er foretatt enkelte justeringer siden forrige 
presentasjon, med komiteenes sammensetning, mål og oppgaver. Han opplyste at det også vil bli satt 
ned en egen prosjektkomite for Utdanningsmessen. Han minnet også om markeringen av 55- 
årsjubileet i høst.  

14. november er det for øvrig satt opp guvernørbesøk i ARK. 

Når det gjelder fordeling av midler kommende år, så nevnte han at det er kommet inn mange lokale 
søknader. Av internasjonale prosjekter er End Polio Now i ferd med å bli fullført, ettersom det nå 
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bare er i Afghanistan og Pakistan det fortsatt forekommer polio. Han nevnte også så vidt det 
eventuelle prosjektet Sao Paulo i Brasil. 

Avslutningsvis minnet han om de fire formålspunktene til Rotary, 4-spørsmålsprøven, støtten vi har i 
egne vedtekter for ARK og diverse instrukser for arbeidet i klubbene. 

 

Bjarte orienterte om at han nå slutter i ARK, ettersom han har kjøpt leilighet i Bergen sentrum og 
kommer snart til å flytte dit. Han ble jo tidligere valgt til innkommende president for perioden 
2018/2019, noe som innebærer at det må foretas nytt presidentvalg for denne perioden. Bjørn M., 
som var Bjartes fadder i klubben, takket ham for innsatsen. Og han nyttet også anledningen til å peke 
på at navnene på minnestøtta ved Arna Kirke, der han for øvrig skal legge ned krans 17. mai, er 
nesten umulig å lese. Og han tenkte at dette kanskje er noe ARK kan bidra til at det gjøres noe med? 

Avslutningsvis ble det luftet om det eventuelt skal gjøres noe framstøt for å øke medlemstallet fra 
Osterøy i ARK, og at det synes å være behov for å få litt bedre struktur på dette. Og helt til slutt 
presenterte presidenten kveldens gjest, og potensielt medlem, Sissel Bang. 

 

Referent: Lars 

 

9. mai 

 

3-minutter: I sin tre-minutt ga Jon H. et oversyn over olje- og gassressursenes store betydning for 

norsk økonomi. I 1962 lå det i kortene at Phillips Petroleum skulle få rettighetene til utvinningen av 

all olje og gass på Ekofiskfeltet. Heldigvis for norsk økonomi gikk det ikke slik. 

Dagens tema: Vetle Steffensen om sine opplevelser på årets RYLA. 

Han er tømrerlærling hos Abora og går samtidig på teknisk fagskole. Dan han kom til RYLA 4. mai fikk 

han først en sjokkopplevelse: Hva gjør jeg her blant alle disse akademikere med mastergrad? Men 

utover helgen økte selvtilliten og det var mye å lære, ikke minst opplevelsen av at han hadde like 

mye å komme med som de andre deltakerne. I løpet av helgen var det selvpresentasjon, 

gruppearbeid og fokus på hvordan hver av deltakerne fremstår som ledere. Kontakter ble knyttet og 

vennskap etablert. 

Presidenten hilste tre jubilanter:  

- Anne Britt som ble 50 år mandag 9. mai og som deltok på klubbmøtet, 

- Ove ble 70 år 7. mai 

- Bjørn S. 40 år 7. mai. 

Jubilantene ble feiret med marsipankake på klubbmøtet.  

Han tok også med Ingeborg som fylte 71 år 10. mai. 

Anne Britt og Ove takket for oppmerksomheten fra Klubben i forbindelse med deres åremålsdager. 

Referent: Audun 
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16. mai 2. pinsedag møtefri. 
 

23. mai 

 

3 min: Pga sykdomsfravær utgår dagens 3 minutter 

 

Annen info: Anne-Britt Hauge informerer om blåtur. Avreise kl 18.00. 52 påmeldte. 

 

Presidentvalg: På bakgrunn av opprinnelig valg har styret konkludert at Bjørn Steine innstilles som 
President i perioden 2017 – 2018. 

 

Dagens tema: Synnøve Tverlid forteller om sine hobbyer NFF/Arna Bjørnar 

 

Synnøve hadde tidlig interesse for fotball som ble forsterket gjennom satsingen på Garnes med ny 
bane. Tore Thorsen trekkes frem som viktig pådriver for satsingen i Bjørnar. Fra Bjørnar gikk turen via 
Ådnamarka til Sandviken der hun spilte i 1. Divisjon det første året det var en landsomfattende serie. 

 Før hun returnerte til moderklubben fikk hun også en sesong som kaptein i BUL. Vel hjemme bidrog 
Synnøve til Arna-Bjørnars opprykk til 1. Divisjon i 1996. For a-laget har det siden vært noen.Synnøve 
har 1 års som trener for aldersbestemte lag, men som den første av en rekke lederverv ifotballen ble 
hun rekruttert inn i spillerutviklingskomiteen. Som medlem i styret til ABs kvinnegruppe fikk hun med 
seg 2 cupfinaler som hun rangerer høyt. 

Serieforeningen ble neste stop for Synnøve. Først i valgkomiteen, så 6 år i styret. Som nestleder de 
siste to årene. Deretter gikk ho over til lederstilling i fotballforbundet. Som medlem i forbundsstyret 
kom ho inn i en periode med en del uro grunnet dårlig økonomi. Dette var perioden Sondre Kåfjord 
var forbundsleder. I 2005 ble den første virkelig store medieavtalen med TV2 inngått. 

I rollen ”head of delegation” fikk hun oppleve flere sluttspill som EM i England, EM i Finland og OL i 
Kina. Angående fremtidsutsiktene i kvinnefotballen reflekterer Synnøve over hvordan økt satsing i 
verden for øvrig gir bedre rammebetingelser for kvinnefotballen der man reiser, men man risikerer 
også å bli akterutseilt i Norge, da man ikke kan støtte seg på tidligere prestasjoner. Det er fortsatt 
behov for å jobbe for bedre rammebetingelser, men eksempler på ting man allerede har fått til 
nevnes halvprofesjonelle spillere, fulltidsansatte trenere og en profesjonell administrasjon. 

Ny president i fotballforbundet. Hvordan blir satsingen på kvinnefotballen nå? Forbundets støtte er 
svært viktig da medieinntektene stort sett går til herrefotballen. Nå er alle toppseriekamper 
tilgjengelig via streaming tjenester på nett. Driften av en toppklubb krever en del ressurser i form av 
for eksempel vakthold og lignende på kamper. Synnøve har ansvaret for media og kommunikasjon i 
AB. 
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Annen info: 

Gjennomgang av tildelte og avsatte midler på årets tildelinger fra presidenten. 

Sveinung informerer om barnehjem i Brasil der utbygging kan bli hindret av vernet skog, mens man i 
tillegg til utbygging også kjører et prosjekt om vedlikehold og oppgraderinger av eksisterende bygg.  

Ondag 1. Juni kl 18.00 inviteres deltakerne til en ny dugnad i Sansehagen da noe arbeid gjenstår. 

 

Referent: Bjørn S 

 

30. mai Blåtur 

 

Humøret var godt og været dårlig da bussen med forventningsfull medlemmer og ledsagere startet 
på årets blåtur i buss fra Idrettsparken. Etter mange rundturer i ulike rundkjøringer, bestemte 
bussjåføren seg for en tur gjennom Langedalen og opp til Osevann i Gullfjellet. Ved Osevann hadde 
Vidar tatt oppstillingi regnværet med sprudlende dråper. Men bussen var for lang og kom ikke over 
den siste broen. Vidar ble hentet og serverte sine dråper på bussens nye stoppested. 

Etter det gikk turen til Fangeleiren på Espeland og et godt måltid mat tilberedt av leirens dyktige 
kokker. 

Paul Harris Fellow ble utdelt til to personer utenfor Klubben, Erling Mjelde for hans arbeid for 
Fangeleiren og dr. Ottar Hope for hans innsats for sykehuset i Brahmanbasar i Bangladesh. Arna 
Rotaryklubb har gjennom fem år bevilget penger til at fattige som ikke ellers hadde hatt råd til det, 
kunne få behandling ved sykehuset gratis eller til redusert pris. Disse tildelingene er omtalt på vår 
egen hjemmeside, i Bygdanytt, i Bergens Tidende og kommer i Rotary Norden i neste utgave. 

Atle Fasteland fortalte at han nå melder seg ut av Klubben siden han nå tar til som rådmann i Gaular 
kommune. 

 

Referent: Audun 

 


