
  

ARNA ROTARY KLUBB - MÅNEDSBREV NOVEMBER 2017 

KLUBBMØTE   06.11.17 

3 min:  

Dagens 3-minutter var ved Leif Harald og han snakket om Paul Harris sin ide om Rotary og 

yrkestilknytning, firespørsmålsregelen og om yrkesetisk kodeks (de 8 regler). Minnet om at alle burde 

ha en plakat på eget arbeidssted som minnet om og informerte om dette. 

Dagens tema:   

Planlegging av utdanningsmesse v/Arild Sundland Dale 

Messeavisen er nå klar og Arild ga honnør til alle som har bidratt både praktisk og redaksjonelt. 

Plan for utdeling av aviser gjennomgått og aviser blir utdelt til rodeledere etter møtet. Aviser deles ut 

til alle husstander i løpet av denne uke og førstkommende helg. Annonseinntekter ca 265` kroner, 

faktura og takkebrev sendes ut så raskt som mulig.   

Plan for arbeidsdeling under messen gjennomgått, frammøte kl 1530. Antrekk under messen er blå 

Rotary-genser. 

Annen info: 

Arild deltar på Rotary-møte på Solastrand Hotell. 

Anne-Britt: Endring i programmet: Davy Wathne 4.desember og Ingunn Hansen 27.november. Savner 

sponsorer av innhold i julekurv til institusjoner. Totalt 43 julehilsener er tenkt utdelt. 

Presidenten informerte om at Leif Harald er meldt inn som klubbens kandidat til lovrådet (COL). 

Referent:   

Trond   

KLUBBMØTE   13.11.17 

3 min:  
Arne snakket om 3 hendelser i livet hans som sitter som spikret i minnet. 3 hendelser som handler 
om sorg og død, livsglede og overlevelse. 

For 60 år siden hadde Arne og noen guttevenner i Mosjøen planlagt en skitur en fin ettervinterhelg. 
Værmeldingen for fjellet var ikke den beste, og Arne ble hjemme etter påtrykk fra foreldrene. To 
guttevenner kom ikke tilbake og ble funnet om kommet i en snøfonn. Den andre hendelsen skriver 
seg 30 år tilbake. Arne og Turid var blitt kjent med og venner med en engelsk foreleser og spesialist i 
tannkjøttsykdommer. Så fikk de høre at han var blitt syk, og ryktene sa at han var død. Så var Arne og 
Turid tilfeldigvis på Oslotur og traff på den antatt døde engelske vennen på dansegulvet på Grand. 
Gjensynsgleden var stor. Den tredje hendelsen skjedde for tolv og et halvt år siden. Første barnebarn 



  

skulle komme til verden, og fødselen skjedde i Tyskland. Det ble en vanskelig fødsel og det var 
usikkert hva utfallet skulle bli. Den nyfødte lå i kuvøse og var svært urolig, og klamret seg til 
lillefingeren til Arne. Etter en stund ble barnet helt rolig og sovnet. Et minne om overlevelse. 

 

Dagens tema: Rotary Foundation 

Leif Harald informerte først om prosjektet som ARK støtter via den lokale klubben i Tabaté. Det er et 
prosjekt som handler om å gi fattige i Sao Paulo muligheter til å tjene penger ved å gi opplæring i 
baking, og skaffe nødvending utstyr og hvitevarer for aktiviteten. Senteret ligger ca 12 km utenfor 
bysentrum. Det deltar ca 100 barn og ungdom, og det er 2 daglige undervisningsøkter. Prosjektet 
trenger 4600 USD til anskaffelser, og ARK bidrar med Kr 20.000,-. Midlene er på plass og klar for 
overføring. 

Deretter orienterte Leif Harald kjapt om Rotary generelt og tok en grundig gjennomgang av Rotary 
Foundatin spesielt. For å yte foredraget rettferdighet, klipper vi denne gang foredraget inn i referatet 
i sin helhet. 

(Presentasjon i Arna RK 130117.) 

Utgangspunktet for Rotary Foundation er Rotary’s motto: ”Service above self” – det å tene andre / 
bety noko for nokon andre. 

Då Rotary vart starta for ca.100 år sidan, vart det tufta på i alle fall 3 grunnpillarar: 

- Yrkesrepresentasjonen 

- Kameratskap 

- Serviceidealet - ”Service above self” 

Alt I 1906 gjennomførte Paul Harris sin Rotaryklubb sitt første humanitære prosjekt I Chicago. 

Serviceidealet – det å tene andre – og humanitært arbeid har altså vore altså sentralt i Rotary heilt 
frå starten av. Kva er så The Rotary Foundation? Det er Rotary sitt verktøy til å gjennomføre 
Serviceidealet på – banken ein kan bruke til å gjennomføre prosjekt som er større enn det klubben 
eller distriktet kan greie å eiga hand. 

Rotary Foundation er eit Fond – og ikkje eit vilken som helst FOND. Verdens største ”non-
governmental” Fond – og det er Ris målsetjing at fondet skal vekse til 1 milliard US$ innen 2020. 

Rotaryfondet- som vi kallar det - vart oppretta, først som eit veldedigheits-fond på årskongressen i 
Atlanta i 1917 – av president Arch Klumpf 

Målsetjing: Å praktisere ”service above self” ved å støtte RI i bestrebelsane på å oppnå 
verdensforståelse og fred gjennom internasjonale humanitære -, kulturelle – og utdanningsprogram 

MOTTO: DOING GOOD IN THE WORLD. Det er økonomisk heilt fristilt frå RI 



  

Organisering av økonomien: 

Rotaryfondet er delt opp i 4 (+1) ulike fond: 

5.1 Annual Fund (AF) 

Midlene fordeles etter SHARE prinsippet der 50 % går til verdensfondet (WF) og 50% til distriktenes 
øremerkede fond (DDF). 

Rentene finansierer adm., slik at 100% av alle bidrag går inn i fondet – ingen ting forsvinn på veien. 

3-års syklus: 

1.år: Bidrag 

2. år Bestemmer ein seg for kva midlane skal brukast til 

3. år vert midlane brukte. 

Overskytande, udisponerte midlar vert overførte til neste år. DDF - District Designated Fund 
(Distriktsdisponibelt fond) Målet med DDF er å skape større nærheit til og direkte innflytelse på 
bruken av dei bidrag klubbar og distrikt sender til RF - og samtidig leggje tilhøva betre tilrette for at 
den enkelte klubb/distrikt skal kunna samarbeide direkte med andre klubbar/distrikt om 
gjennomføring av konkrete prosjekt. 

Altså: Dei midlar eit rotarydistrikt kan bruke gjennom RF, er avhengig av kva midlar klubbane i det 
samme distriktet har bidrege med . 

Det å sende bidrag til RF er altså det samme som å setje pengar i banken. Pengar som i neste omgang 
kan nyttast til stipend eller humanitære prosjekt. 

5.2 Endowment Fund (tidligere Permanent Fund) 

Består av innbetalte midler fra rotarianere i form av gaver, donasjoner osv. Den innbetalte kapitalen 
er buffer eller sikkerhet mot uforutsette forhold. Det brukes ikke av kapitalen og TRF har en 
målsetting om å bygge fondet opp til en milliard USD innen 2025. Avkastning av fondet går til Annual 
Fund og administrasjon av TRF. 

5.3 PolioPlus Fund 

Innbetalingene til fondet går i sin helhet til å bekjempe polio. 

5.4 Peace Fund 

Innbetaling til fredsfondet finansierer ca 50 studenter hvert år på masterstudiet som studerer ved 6 
universiteter rundt omkring i verden. 

5.4.1 Det norske fredsfondet 



  

For at norske rotarianere skal kunne bidra spesielt til Rotarys fredsarbeidet gjennom fredsstudier, er 
det opprettet et eget norsk fond: Norsk Rotary Forum Endowed Fund for the Rotary Peace Centers. 

BRUK AV INNKOMNE MIDLAR: 

ROTARY GRANTS: 

TRF tilbyr to typar Grants: 

. District Grants 

. Global Grants 

Søknader etc. ligg på “My Rotary” 

DISTRICT GRANT 

Midlar som distriktet disponerer og administrerer. 

· Støtte til mindre, kortsiktige aktivitetar både lokalt, nasjonalt og internasjonalt 

o Humanitære prosjekt – inkl. tenestereiser og innsats i forbindelse med katastrofer 

o Stipend for alle nivå, tid, stad og fagområde 

o Yrkesretta opplæring (VTT) utan begrensningar i teamstørrelse og tidsperiode (tidlegare GSE etc) 

Distriktet må vere kvalifisert (sertifisert) før dei kan administrere tilskudd. Klubben sender søknad 
med finansieringsplan direkte til distrktet. Distriktet kan kvart år bruke 50% av DDF til District Grant. 

GLOBAL GRANT 

Støttar internasjonale prosjekt med bærekraftige, målbare resutat innanfor eitt eller fleire av Rotary 
sine seks fokusområde: 

Globalt Grant må: 

· Være et internasjonalt partnerskap mellom rotarydistrikt og/eller rotaryklubb i landet der 
prosjektet gjennomføres, og en Rotary klubb eller distrikt utenfor dette landet. 

· Være bærekraftig og inkludere planer for langsiktig suksess etter at de globale bevilgede midler har 
blitt brukt. 

· Inkludere målbare mål som dokumenteres gjennom framdriftsrapporter. 

· Være i samsvar med minst ett av Rotarys seks fokusområder. 

· Dekke reelle behov i lokalsamfunnet. 

· Inkludere aktiv deltakelse fra både rotarianere og medlemmer av lokalsamfunnet. 



  

· Fortrinnsvis være initiert av rotaryklubb(er) i landet prosjektet er rettet mot. 

· Utløse minimum USD 15.000 i matching fra TRF, som medfører at totalt budsjett må være minst 
USD 30.000. 

· Oppfylle de generelle kravene som stilles for å få tilskudd. Global Grant kan brukes til å finansiere: 

· Humanitære prosjekter som støtter målene for ett eller flere av fokus områdene. 

· Stipend for akademiske studier på universitetsnivå («graduate») som er knyttet til ett eller flere av 
områdene fokus. 

· Yrkesopplæring lag (VTT), som er grupper av fagfolk som reiser inn til eller ut fra Norge, enten for å 
lære mer om sitt yrke eller undervise lokale fagfolk innen et bestemt felt. 

Fokusområder for Global Grants 

Alle Global Grants skal ligge innenfor minst ett av fokusområdene. Det er ikke samme krav til District 
Grants. 

2.2.1 Fred og konfliktforebygging /-løsning 

· Styrking av lokalt fredsarbeid 

· Opplæring av lokale ledere for å hindre og å løse konflikter 

· Støtte langsiktig fredsbygging i områder som berøres av konflikt 

· Bistå sårbare befolkningsgrupper som er berørt av konflikter, særlig barn og unge 

· Støtte studier knyttet til fred og konfliktløsning 

2.2.2 Sykdomsforebygging og behandling 

· Forbedre kapasiteten/kompetanse hos lokalt helsepersonell 

· Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre store sykdommer 

· Forbedre helse infrastruktur i lokalsamfunn 

· Utdanne og mobilisere samfunn for å bidra til å forhindre spredning av alvorlige sykdommer 

· Støtte studier knyttet til sykdomsforebygging og behandling 

2.2.3 Vann og sanitær 

· Øke rettferdig tilgang til offentlig rent drikkevann og grunnleggende sanitære forhold 

· Styrke lokalsamfunns evne til å utvikle og opprettholde bærekraftige vann og sanitærsystem 



  

· Utdanne lokalsamfunn om rent vann, sanitærforhold og hygiene 

· Støtte studier knyttet til vann og sanitære forhold 2.2.4 Barne- og mødrehelse 

· Redusere dødeligheten for barn under fem år 

· Redusere mødredødeligheten 

· Bedre tilgang til nødvendig helsetjenester og trent helsepersonell for mødre og deres barn 

· Støtte studier knyttet til barne- og mødrehelse 

2.2.4 Barne- og mødrehelse 

· Redusere dødeligheten for barn under fem år 

· Redusere mødredødeligheten 

· Bedre tilgang til nødvendig helsetjenester og trent helsepersonell for mødre og deres barn 

· Støtte studier knyttet til barne- og mødrehelse 

2.2.5 Grunnutdanning og leseferdighet 

· Sikre at barn har tilgang til grunnutdanning med tilfredsstillende kvalitet 

· Redusere forskjeller mellom kjønn for tilgang til utdanning 

· Øke leseferdighet blant voksne 

· Styrke kapasiteten i lokalsamfunn til å støtte grunnleggende utdanning og leseferdighet 

· Støtte studier knyttet til grunnutdanning og leseferdighet 

2.2.6 Økonomi- og samfunnsutvikling 

· Styrke utviklingen av lokale entreprenører og ledere, særlig kvinner i fattige lokalsamfunn 

· Utvikle muligheter for anstendig og produktivt arbeid, spesielt for ungdom 

· Bygge kapasiteten til lokale organisasjoner og nettverk i lokalsamfunnet som hjelp til økonomisk 
utvikling. 

· Støtte studier knyttet til økonom- og samfunns utvikling 

2.3 Stipend 

Stipend kan bli finansiert av enten distriktet ved et District Grant eller gjennom et Global Grant. 
District Grant har ingen begrensninger på nivå, lengde, eller fagområde. Distrikter kan utvikle sine 
egne kriterier for valg av studenter, bestemme størrelsen på stipendet, og støtte studenter som går 



  

på lokale universiteter, da det er ingen internasjonale krav. For å gi Global Grant må studiet være 
innen ett eller flere av fokusområdene og være på universitetsnivå (graduate students), og støtten til 
studiet skal være mellom ett og fire år. 

2.4 Vocational Training Team (VTT) 

- Yrkesrettet treningsteam VTT kan støttes av TRF; enten som Global Grant eller som District Grant. 

2.4.1 VTT Global Grants 

-Yrkesrettet treningsteam med støtte fra Global Grant støtte må være innenfor et eller flere 
fokusområder for Global Grants, 

VTT skal ha støtte fra Rotaryklubb eller Distrikt i to land. VTT kan støtte reiseutgifter for et team eller 
flere. Teamet skal som minimum bestå av to medlemmer, Rotary medlemmer eller ikke-medlemmer, 
med minimum to års relevant yrkespraksis innenfor fokusområdene samt en Rotarianer med erfaring 
innenfor fokusområdene, internasjonal erfaring og generell Rotary kunnskap. I spesielle tilfeller kan 
TRF akseptere en ikke-rotarianer som gruppeleder. Det er ingen spesielle krav til alder. 

2.4.2 VTT District Grants 

Yrkesrettet treningsteam med støtte fra District Grant skal sammensettes som for VTT Global Grant, 
men det er ikke krav om at dette skal være innenfor fokusområdene. Det er heller ikke spesielle krav 
om bærekraftighet eller langsiktig målsetting. 

3 Bidrag til The Rotary Foundation 

3.1 Innbetaling/bidrag 

3.1.1 Individuell avtalegiro til TRF 

· Individuell avtalegiro kan ordnes ved å fylle ut skjema som lastes ned fra rotary.no (eller fra 
klubbens sekretær). 

· Innbetaling av minimum 500 kroner pr. kalenderår gir deg skattefradrag og bidrar dessuten til din 
klubbs samlede innsats til Rotaryfondet. 

3.1.2 Samlet innbetaling fra klubben til Annual Fund – med skattefradrag 

· Samlet bidrag fra medlemmene 

· Hver klubb setter opp en liste over alle medlemmer, med navn og 11-sifret fødselsnummer. 

3.1.3 Samlet innbetaling fra klubbene til Polio Plus - med skattefradrag 

· Samlet bidrag fra medlemmene 

· Hver klubb setter opp en liste over alle medlemmer, med navn og 11-sifret fødselsnummer. 

3.1.4 Innbetaling til det norske fredsfondet – uten skattefradrag 



  

3.1.5 Skattefradrag ved innbetaling av bidrag. 

· Minstebeløpet pr. medlem som gir skattefritak er kr 500,- pr. år. Summen av individuelle bidrag og 
bidrag gjennom klubben teller. 

3.1.6 Samlet innbetaling fra klubben til TRF – uten skattefradrag 

· Innbetalingen gjøres til Rotary International sin bankforbindelse i Norge 

3.1.7 Det enkelte medlem kan betale direkte til TRF 

 

Annen info 

Presidenten orienterte om at RYLA skal arrangeres på Fjordslottet 9-11 mars neste år. Det sendes ut 
brev til bedrifter med oppfordring til å foreslå kandidater. 

Ellers vil det bli mulighet til å kjøpe julekort til støtte for "ten thousand happy birthdays", der midlene 
går til å redde liv i forbindelse med fødsler. Pakke med kort koster kr 500. 

 

Referent:   

Odd 

 

UTDANNINGSMESSE 16.11.17 

Arna Rotaryklubb holdt 16. november sin årlige utdanningsmesse i Bjørnarhallen på Garnes for 10. 
gang på rad. Klubbens «messegeneral», Arild Sundland Dale, sier at årets messe er en av de beste 
klubben har arrangert. Det er tilbakemeldingene fra de som har hatt stand på messen som har fått 
ham til å konkludere slik. Han regner med at om lag 350 ungdommer og foresatt besøkte messen i 
løpet av de tre timene messen varte. 

Joel Mathias Søvde går i 9. klasse på Danielsen ungdomsskole i Bergen. Han sier at han har kommet 
til utdanningsmessen for å få noen ideer. 

- Det er mange spennende stands her på messen, sier han. 

Joel Mahias vet ennå ikke hvilken utdanning han vil velge. Men han tror det må bli noe der han kan 
bruke hendene og ikke bare sitte i ro. Med seg på messen har han sin far, Vidar Søvde. 

- Utdanning er viktig og det kan ikke overlates til tilfeldighetene. Det er viktig i første omgang å finne 
en retning for utdanningsvalget. Da øker motivasjonen, sier han. 

Morten Kolås i Statoil er også godt fornøyd med messen. 



  

- Her er mange ungdommer som er på hugget. De oppsøker standen og stiller spørsmål. Det kunne 
vært litt flere foreldre på messen, men så lenge ungdommene er så aktive, gjør det nytten. Messen 
er ryddig og oversiktlig satt opp. Vi ble veldig godt mottatt. Og så fikk vi servert kaffe og lefser 
underveis. Det er første gang det har skjedd på de messene jeg har vært på, sier han. 

Referent:   

Audun 

KLUBBMØTE   20.11.17 

3 min:  

Ingen 3-minutter. 

Dagens tema: Bedriftsbesøk hos Ide House of Brands  

For andre året på rad inviterte Lene klubbens medlemmer og deres ledsagere til juleshopping hos Ide 
Høuse of Brands.  
Velsmakende mat og drikke var satt fram og det smakte utmerket.  
Salgssjef Ann Iren Åsberg i den kjente knivfabrikken Øyo på Geilo var invitert til møtet for å 
presentere bedriften og noen av dens produkter. 
Bedriften ble startet i 1882 av Knut Øyo. Starten skjedde i en smie som laget ljåer. I dag er all 
produksjonen outsourcet, men foregår etter  
bedriftens krav til kvalitet i alle ledd. 
Salgssjefen hadde gode tilbud til klubbens medlemmer denne kvelden. Spesielt falt den lille 
knivsliperen i smak for mange. 
Nytt av året var at det var satt opp tilbud i et eget rom der salgsobjekter til 20, 50 og 100 kroner var 
satt opp i egne grupper.  
Her var også nye skjorter å få kjøpt til kroner 25. 
Det ble en trivelig kveld for Klubbens medlemmer og deres ledsagere. 

 

Referent:   

Audun 

 

KLUBBMØTE   27.11.17 

3 min:  

Dagens 3-minutter utgikk. 

Dagens tema:   
Vi hadde besøk av Ingunn Hansen som er valgt som AG (assisterende guvernør) i Distrikt 2250. 
Hennes tema var: Hybel til leie - Bill merk ‘Ikke Nordlending’ Ingunn er født i Andenes og bodde der 
til hun flyttet til Bergen når hun var 17 år. Hun fortalte om sin familie og oppvekst i Nord-Norge, sine 
opplevelser når hun kom til Bergen og om karriere og livet sitt her. 



  

Hun har vært medlem i Åsane Rotary siden 2008, når laget der tillot at damer fikk lov å være 
medlemmer. I dag er det 2 medlemmer i Åsane som er damer. Ny president i Åsane har som mål at 
nye medlemmer skal være damer, slik at denne andelen øker. Ingunn er blitt tildelt Paul Harris Fellow 
to ganger. 

I 2014 ble Ingunn tildelt Kongens fortjenestemedalje. Bergen Næringsråd, Bergen Storsenter v/Olav 
Thon, Arbeiderpartiet i Bergen, Bystasjonen v/Jan Einar Greve og Haukeland sykehus gikk sammen 
om å søke om denne som ble innvilget. 

Ingunn avsluttet med å vise til slagordet i familier som er: Vet du hva? Når noen sier dette til deg, vet 
du at de er veldig glad i deg… 

 

Annen info 

Styret i Arna Rotary har konkludert med 3-minutter og vinlotteri utgår når vi har gjester. Dette for at 
fokus skal være på innledere og deres tema denne dagen. 

Ingeborg orienterte om juletrefesten og viste til listen som er sendt ut vedr kjøring og påmeldinger. 
Hun håper alle kan ta kontakt og invitere de som de har ansvar for, selv om de ikke har anledning til å 
kjøre denne dagen. 

Referent:   

Kristin 

 

 


