
  

ARNA ROTARY KLUBB - MÅNEDSBREV OKTOBER 2017 

KLUBBMØTE   02.10.17 

3 min:  

Ingen 3-minutter denne gang pga sykdom. 

Dagens tema:   

Opptak av nye medlemmer: 

Vibeke presenterte Knut Remi Heimvik. Han er tidligere i år tildelt PHF for sitt arbeid blant barn og 

ungdom i Arna. 

Anne-Britt presenterte Kristin Akselberg. Hun er rådgiver innen IKT i Bergen kommune og er deltids-

politiker og medlem av Bystyret i Bergen. 

De to nye medlemmer ble ønsket velkommen i klubben av presidenten. 

Tildeling av PHF: 

PHF ble tildelt Ragnar Tesdal for sin innsats innen musikk og arbeid for vanskeligstilt ungdom. Han 

har mange års yrkeserfaring som prest og fengselsprest, han har vært leder for Kalfarhuset i Bergen 

og han driver koret Bækkalokket. 

Medlemskapskomiteens møte: 

Leder av medlemskapskomiteen Lene Jacobsen orienterte om aktivitet kommende Rotary-år og tok 

en gjennomgang av strategi og oppgaver.  

Leif Harald orienterte om nytt fra lovrådet og de «tre friheter» mht møter, fremmøte og 

medlemskap: 

- Minst to ordinære møter hver måned, som kan suppleres med nettmøter, komitemøter etc. 

- Møteplikt er i utgangspunktet satt til 50 %, men den enkelte klubb kan fravike/definere dette 

- Medlemskap har til nå vært personlig og basert på det enkelte medlems kvalifikasjoner/yrke. 

Nytt er at det i større grad kan vektlegges medlemmets egenskaper og at offentlige verv også 

kan regnes som en klassifisering. Det er likeledes åpnet for at det kan inngås bedriftsmed-

lemskap, familiemedlemskap og juniormedlemskap. 

Annen info: 

Ingen poster. 

Referent:   

Trond   



  

KLUBBMØTE   09.10.17 

3 min:  

Britt F.I.: Flott oppleving under opplæring av gjetarhundar på Romarheim.  Kjempeinspirerande! 

Dagens tema: 

TV-aksjonen, der Marthe Jansen orienterte. 2,3 millionar husstandar får besøk! 

Annen info 

Knut Rosenlund orienterte om City-møtet på Quality Hotel Edvard Grieg, mandag 16.oktober kl 
18.30. 

Referent:   

Aksel 

 

KLUBBMØTE 16.10.17 

3 min: 
Ingen 3 min 

Dagens tema: 
Komiteene arbeider. 
 

Annen info 
Gunvor Djønne gav oppdatering om TV-aksjonen. 

Antall medlemmer:24 

Referent:  

Aksel 

 

KLUBBMØTE   23.10.17 

3 min:  

Gunvor takket for hjelpen med Årets TV aksjon, og summerte opp klubbens store innsats og aktivitet 

dagen i forveien. 

Dagens tema:  Charterfest med Ost, vin og hyggelige, aktive ledsagere. 

Lene i komiteen ønsket alle velkomne til denne markeringen. Klubbens Fødselsdag er alltid verdt å 
markere. Tusen takk til medlemskapskomiteen for ein flott ramme med mange gode oster, nydelig 



  

dandert med godt tilbehør og selvsagt fulgt opp med gode viner�🍷 Arild snakket litt om END polio 
now og utfordret kveldens hyggelige gjester til å legge fra seg noen kroner som gave til End Polio 
Now. Det tradisjonelle vinlotteiet ble deretter foreslått at inntekten uavkortet skulle tilfalle formålet. 
Det kom inn Kr 2381 inn på lotteriet. Da vi vet at Bill Gates og fru tredobler beløpet ble dette en 
særdeles verdifull vin for vinneren som ble Astrid Skistad. 

Bjørn M tok oss gjennom Arna Rotary sin historie på en særdeles hyggelig og god måte. Bare Bjørn 
kan klare og engasjere og samtidig ha rett fokus med skjemt og alvor innflettet. Godt å ha Bjørn 
tilbake, - frisk og rask. Vidar var 65 år i dag, men gikk ikke av veien for å være tilstede i klubben og 
feire sin dag med oss. Og ikke bare det, - han presenterte alle vinene vi drakk og fortalte gode 
historier bundet opp mot turer vi har hatt sammen i klubben, og vinene sin historie. Gratulerer 
Vidar!! 

…. og President Bjørn takket for i dag. 

Referent:   

Arild 

 

KLUBBMØTE   30.10.17 

3 min:  

Torstein hadde 3 min, og snakket om tradisjoner og hvorfor tradisjoner er verdifulle og må vernes 
om. Når Arna Rotary Klubb bidrar til nytt bårerom i Arna, blir tradisjonen med andaktsrom for 
sørgende videreført. Høytider har sterke tradisjoner knyttet til seg. Julehøytiden er spekket med 
tradisjoner, men noen tradisjoner står for fall. Hvor er det blitt av juletrefestene? Det er prisverdig og 
verdifullt at den årlige eldrefesten blir videreført som en etablert tradisjon. Vi må ikke være så redd 
for å støte nye landsmenn med andre tradisjoner at vi gir slipp på våre egne norske tradisjoner. 
Støyen rundt julesanger i skolen kan føre til at tradisjoner går tapt. Avslutningsvis sang Torstein en 
gammel tradisjonsrik julesang, "Et barn er født". 

Dagens tema:  Valg 

Første valgrunde var presidentvalg, og Vibeke Myhren ble valgt til president for Rotary-året 2019 – 
2020. 

Deretter ble styret i Arna Rotary Klubb for Rotary-året 2018 – 2019 valgt. Nyvalgte styremedlemmer 
ble: Anne – Britt Hauge, Odd Fosse og Tore Flatebø. I tillegg består styret av Jon Heimset (president) 
og Bjørn Steine (past president). 

Annen info 

Mellom valgrundene orienterte Arild om at messeavisene er klare til utdeling og blir levert til 
medlemmene på neste møte. 

Videre snakket han om sine tanker, planer og forventninger for guvernørperioden sin. Han orienterte 
om distriktsorganisasjonen og om roller og komiteer på distriktsnivå. Arild har deltatt på møter i 



  

NORFO, og informerte om at det planlegges en internasjonal RYLA, men arrangementsåret er ikke 
bestemt. 

Arna Rotary Klubb skal arrangere PETS i mars 2018. Arild har en tett møte- og reiseplan frem til jul. 
Han har som ambisjon at klubbene i distriktet skal ha fokus på medlemsutvikling. Klubbene har mye å 
gå på, og trenger sårt flere yngre og yrkesaktive medlemmer. 

Han vil videre at 1 klubbmøte i måneden skal vies godt rotarystoff. Arild vil også ha AG'ene mer på 
banen og at de skal besøke klubbene sine mer. Stramme reisebudsjett kan være en utfordring for 
DG'er og AG'ene. Arild måtte argumentere hardt for sitt reisebudsjett, og fikk gjennomslag. Han var 
også tydelig på at han bevisst vil flagge tydelige forventninger til klubbene som sikkert kan virke 
utfordrende på noen. Han presiserte også at han ønsker tilbakemeldinger, innspill og forventninger 
fra klubber og medlemmer til han som DG. 

Hallvard foreslo en større rotasjon og besøk mellom klubber i distriktet, og mente at det er 
utviklende og nettverksbygging i praksis. 

Referent:   

Odd 

 

 


