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ARNA ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV september 2016 

 

5. september: 

3 min: Arne Kvassnes 

Arne Kvassnes dvelte over temaet «lokalt lagsarbeid, lokalpolitikk, dokumenter, underlagsmateriale» 

dette sett i sammenheng med utviklingen fra tiden med stensilmaskin til kopimaskin. Videre fra fax og så 

til data. En formidabel økning av dokument som medfølger saker det skal tas beslutning til. 

Dagens Tema: John Øivind Livden 

Arnatveit Barne- og ungdomssenter- fra starten og frem til i dag. 

Livden kom med en engasjert fortelling fra oppstart av «Livdenhuset» i 1984 og frem til i dag med nytt 

påbygg, og delvis ombygging av det gamle, med full barnehage, ca 60 unger i huset, samtidig med 

byggearbeid ute og inne. Bare det er en bragd.  

Arna, Bergens lykkeligste bydel. En påstand Livden står for. Hva gjør Arna til Arna? Jo, det er oss! 

I 1986 ble Arna speidergruppe startet. Her er det 150 medlemmer, og er en av Norges største klubber. 

Speidere fra denne klubben har reist verden rundt til ulike arr gjennom speiderbevegelsen. 

Livden fremhevet kvaliteten på lokale krefter som ble benyttet ved gjennomføringen av 

husbygging/påbygging av Livdenhuset. 

Det inneholder i dag blant annet: 

 Barnehage  

 Speidere 

 Frikirke 

 Seniortreff 

 Møtelokale 

 Dåpsbaseng 

Dette for å nevne noe. 

Det var fascinerende å bli kjent med alle aktiviteter dette huset rommet. Tilslutt ble vi alle invitert til å ta 

en tur innom om det skulle passe en gang, 

Ref: Sveinung 

12. september 

3 min: Leif Harald Kvåle 

Som et innspill i meningsutvekslingen om grunnideen med Rotary refererer Leif Harald fra boken til Paul 

Harris. Der Harris ide om at hans gode utdanning ikke var av egen fortjeneste og at han og andre som 

har lykkes står i gjeld til samfunnet, og derfor bør gi tilbake til lokalsamfunnet. I denne ånd stiftet han 

Rotary for at ledende personer fra ulike bransjer, gjennom hyggelig, utviklende samvære, med et bredt 
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og nyansert syn på hva som rører seg i samfunnet har de beste forutsetninger for å bidra med tiltak som 

skal gagne andre.  

Dagens tema: Berit Backen Dahl - Sikker på reise 

Med bakgrunn fra politi og erfaringer fra humanitært arbeid i risikofylte områder over den ganske 

verden deler Berit sine erfaringer og råd for sikker reise med Arna Rotaryklubbs medlemmer. 

Medlemmene får utdelt et skjema som kan fungere som en sjekkliste ved planlegging og gjennomføring 

av reiser. 

Hun har gode råd om hva man bør pakke, med nyttige tips om sikkerhetsutstyr, som røykvarsler og 

overfallsalarm, samt backup av viktige dokumenter og toppladet mobil. Smarte forholdsregler for å ikke 

være et enkelt offer for kriminalitet inklusiv ID tyveri ble også tatt opp. I tillegg fortalte Berit om 

erfaringer som viser viktigheten av å sette seg inn i kultur og andre forhold der man reiser. Etter 

hjemkomst bør man dessuten følge opp bankkonti for å se til at ureglementere transaksjoner ikke 

forekommer.  

ARK ved Presidenten takker Berit for et lærerikt foredrag. 

Annen info 

Info fra Presidenten. 

Neste mandag bedriftsbesøk Kavli, maks 30 personer. Påmeldingsliste går rundt i dag. I tillegg gjør 

presidenten oppmerksom på at klubben gjerne tar imot søknader om støtte til gode formål og forslag til 

Ryla kandidater. I forbindelse med klubbens 55 års jubileum i Eidfjord blir det anledning til å melde seg 

på Vidar Skistad under/etter møtet. 

 

Ref: Bjørn Steine 

19. september 

3 min:  

Utgikk 

Dagens tema: Bedriftsbesøk hos Kavli 

17 Frammøtte medlemmer ble tatt godt imot av Birthe Drageseth, Personalansvarlig, - og Rune Nyheim, 

Drift og forbedringsansvarlig i Kavli på Midttun. 

Fabrikken og kontoret på Midttun er HK for hele Kavli-konsernet, administrativt og produksjonsteknisk. 

Kavli er eid av en stiftelse – Kavlifondet. 

KAVLIFONDET har et allmennyttig formål. Tildelinger herfra er prioriterte og øremerkede midler som går 

til mottaker direkte. Slike gaver har store ringvirkninger der de havner og bidrar sterkt til at formålet 

med gaven styrkes. I 2014 ble det delt ut gaver for 160 mill. og hittil i 2016 er det delt ut gaver for 65 

mill. 50% av gavene går til humanitære formål – vesentlig valgt ut av produksjonslandene i Norge, 

Sverige, Finland og UK. 30% går til forsking og 20% går til kultur. Med andre ord – en tube ost bidrar 

sterkt til FNs mål om bekjempelse av fattigdom, program for likestilling, Fairtrade, God helse, God 

økonomi og Klima. 
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Historie: Kavli ble grunnlagt i Bergen tidlig på 30-tallet under navnet Primula. Allereie i 1936 ble dette 

også etablert i UK under same namn – en merkevare som fortsatt heter Primula. UK omsetter i dag for 

ca 450mill. 

I Sverige ble fabrikk etablert i 1940 og har i dag en omsetning på 800mill. 

I 1998 Ble Q-meieriene etablert og omsetter for 1700mill. 

Kavli Produksjon har som visjon – Matvareselskap i verdensklasse. Mest kjent er selvsagt ost på tube 

som er flaggskipet og står for 69% av produksjonen. Dernest følger Beger med 14%, Kaviar 7%, HaPå 6% 

og skivet ost 4%. 

Arna RK ble rikelig traktert med mat og drikke, og i tillegg fikk hver og en med seg en gavepakning med 

eksemplarer av alle produkter, samt Kavlis Jubileumsbok. 

Ref: Arild 

26. september 

3 min:  

Utgikk 

Dagens tema: Regnskap, budsjett, nominasjon 

Anne Britt og Bjørn Steine la frem rekneskap for året 2015 – 2016. 
Dette ble godtatt uten innsigelser. 
  
For å få en pause mellom rekneskap og budsjett ble det nominasjonsvalg for president og styre for året 
2017-2018. 
Det ble totalt nominert 14 personer. 
  
Så var det budsjett for inneværende periode. Det ble vedtatt med noen få kommentarer. 
  

Annen Info: 
- Lise Wergeland Strand kom fra Bergen Vest og orienterte om citymøtet 17/10 fra kl 18.00 – 

22.00 på Quality Hotel Edv Grieg. Pris pr stk kr 200.- 
 

- Utdeling av nye jakker til messen. 
  

- Arild Sundland Dahle mente at markedet for messeavisen kom til å bli tøffere neste år. Ellers vil 
årets messe gå av stabelen slik den pleier. Avisen er i rute med en kalkulert brutto inntekt på i 
underkant av kr. 250.000.- pr dato 

 

Ref: Sveinung 


