
  

ARNA ROTARY KLUBB - MÅNEDSBREV MARS 2018 

KLUBBMØTE   05.03.18 

3 min:  

Dagens 3-minutter var ved Hallvard Mjelde der han ga en oppsummering av de siste 10 år i jobb hos 

Riis Bilglass. Det har vært en stor endring både i jobb og markedet.  

Ansvarsområdet er utvidet og Riis Bilglass har etablert seg flere steder i Bergen og ellers i Hordaland. 

I tillegg er det etablert egeneide avdelinger i Rogaland samt flere franchisetakere. 

Dagens tema: Yrkesforedrag Knut Remi Heimvik 

Knut Remi ga oss en interessant gjennomgang av sitt liv og sin yrkeskarriere. Store deler av livet har 

vært knyttet til Ådnahall og Kulturhuset Sentrum i Ytre Arna. Det startet i 10-årsalderen som deltaker 

i Fritidsklubben, deretter som gratisarbeid i ungdomsklubben og nå som profesjonell ungdomsar-

beider ved Fritidsklubben i Arna. 

Knut Remi var med på å etablere arrangementet for ungdom natt til 1.mai og har hatt en sentral rolle 

i Arna-rock, en arena for nye talent. Han kunne i den forbindelse vise til flere gode «attester» fra ung-

dommer som takket ham for den innsats han hadde gjort for dem. 

I tillegg til sterkt engasjement i arbeid for ungdom, noe som har gitt ham utmerkelsen Paul Harris fra 

klubben, er Knut Remi politisk engasjert. Han har vært engasjert som tillitsvalgt på forskjellige nivå 

som ansatt i Bergen kommune. Han er i tillegg politisk aktiv i SV og sitter for tiden i 

programkomiteen. 

Knut Remi har i realiteten to jobber, en som ungdomsarbeider og en som tillitsvalgt. 

 

Annen info 
Lene informerte om at den tradisjonelle blåturen i juni blir erstattet av tur til Fitjar med omvisning på 
vindmølleparken og overnatting på Fitjar Fordhotell. Reisen vil foregå med veteranbuss fra Arna. 
Foreløpig prisestimat vil være kr 1.100 pr person 
Arild rettet en stor takk til alle som bidro under PETS-arrangementet på Voss. Det har kommet 
mange positive tilbakemeldinger både på arrangementet og programmet. 
 

Referent:  Trond 

 



  

KLUBBMØTE   12.03.18 

3 min:  

Vibeke Myhren – Viste til OL som vi nettopp er ferdig med og til oppslag i Bygdanytt om Espen 

Unneland som er én av elleve skyttere i Norge som skal representere Norge i verdenscupen i Sør-

Korea i april. Dette er en idrett som han ikke får økonomisk støtte til og han må selv samle inn penger 

eller skaffe sponsorer. Vibeke avsluttet med å vise til at vi kanskje skal tenke nytt på noen av de 

tilskudd vi gir ut – og at saker som dette kan være noe vi skal se på/vurdere. 

Dagens tema: Jobben som profesjonell verge v/Trond J Holm 

Fortalte kort om hvem han her, om familien sin og sin yrkesbakgrunn. Han har jobbet som 

profesjonell verge siden mai/juni i fjor, som er en stilling som forvaltes av Fylkesmannen 

v/Administrasjons- og verjemålsavdelingen. Det er flere ulike typer verger. Fast verge (profesjonelle 

verger), finnes det ca 100 av i Hordaland og ca 25 % av disse er pensjonister. Totalt er det nærmere 

6000 vergemål i Hordaland og av disse har vel 2000 fast verge. Selv er Trond fast verge for 17 

personer. 

Fast verge oppnevnes når den vergetrengende ikke har nærstående familie, det er stor uenighet i 
familien, oppdraget er særlig omfattende eller krevende, i hastesaker og ved tilrettelagte avhør av 
barn og særlig sårbare personer. 

Det er 3 typer vergemål, som er voksne, mindreårige under 18 år og mindreårige asylsøkere. Trond 
jobber i hovedsak med voksne og vergens mandat er i hovedsak ivaretakelse av økonomiske forhold 
og personlige forhold. 

Erfaringene til Trond er at dette helt er en ny ‘bransje’ og et nytt ‘marked’. Ser er verden han ikke 
tidligere har opplevd, både når det gjelder demens, sykdom, rus og kriminalitet. Det er strenge 
rammer for hvilke mandat han har, samtidig som det gir stor frihet innenfor gitte rammer. Det er 
ingen resultatkrav, ingen personalansvar, ingen rapportering til styre/eiere og er egentlig ganske OK. 
Føler at han gjør et nyttig og viktig arbeid. 

Opptak av nytt medlem 
Anne Britt Hauge presenterte Bjørn Hopland som nytt medlem i Arna Rotary klubb og president Bjørn 
Steine foretok det formelle medlemsopptaket av Bjørn Hopland 
 
Annen info 
Hallvard Mjelde orienterte om at faren Sveinung Mjelde skulle blitt operert i dag, men at dette 
foreløpig er blitt utsatt til onsdag grunnet en infeksjon på avdelingen. 
Ove Skjoldal orienterte om avslutningskonserten i Arna kyrkje 29. april 2018. 
Alfred Nyheim orienterte om at han har hatt kontakt med Agnar Mikkelsen, som gleder seg til å 
komme tilbake til klubben, når det bare blir litt lysere ute. Han har problemer med hørselen og hører 
ikke godt nok til å prate i telefon – all telefon-kommunikasjon går gjennom konen. 
 

Referent:  Kristin 



  

KLUBBMØTE   19.03.18 

3 min:  

Dagens 3-minutter var ved Alfred som ga oss en humørfylt gjennomgang av utviklingen innen 
gravemaskiner, fra «Brøyt nr 11» til dagens hypermoderne maskiner. 

 

Dagens tema: Guvernøråret 2018/2019 v/Arild Sundland Dale  

Selv om Arild ennå ikke har tiltrådt som guvernør har året som påtroppende guvernør for distrikt 
2250 vært innholdsrikt og travelt. Han stilte for anledningen i «korrekt antrekk», dvs det antrekk som 
er besluttet brukt av guvernørene i Norden og de baltiske land. 
Han dro oss gjennom prosessen fra han ble kontaktet høsten 2015 vedr kandidatur, via intervju 
januar 2016 og til han fikk oppdraget. Han har satt sammen sitt team bestående av Vidar Skistad som 
distriktssekretær og Bjørn Steine som distriktskasserer. 
Tiden deretter har bestått i deltakelse på PETS i februar 2016 der han ble presentert som ny DGN og 
umiddelbart ble satt til å lede årsmøtet. 
Han ble formelt valgt som DGN på distriktskonferansen 2016 og har etter dette fungert som sekretær 
for styret i distrikt 2250 frem til sommeren 2017. 
Det har vært deltakelse på GETS for de seks distriktsguvernører i Norge og på konferanse i Riga for 
alle guvernører i regionen. Det har vært forberedelse til og deltakelse på guvernørskolen i San Diego 
samt planlegging og gjennomføring av PRE-PETS hos alle kubber i distrikt 2250. 
Planlegging og gjennomføring av PETS på Voss er ferdig og klubben har fått svært gode tilbakemeld-
inger på arrangementet. 
Arild overtar formelt oppdraget som DG 18.juni 2018.  
 
Videre planer for guvernøråret 2018/2019 som da starter er: 

- Distriktskonferanse på Voss i oktober 
- Besøk hos de fleste klubber i distriktet 
- Gjennomføre valg av ny DGE 
- Planlegge og sette sammen komiteer 

Arild regner med at det blir lite tid til å stille på møter i egen klubb i året som kommer. Det blir et 
hektisk og spennende år med fokusområder: 

- Medlemskapsutvikling 
- Mer Rotary-stoff i møteprogrammer 

 
Annen info 
Det blir avholdt audition på Øyrane Torg førstkommende fredag ift Årets talentpris som utdeles 
under Kulturdagane i Arna.  

Det er ikke avklart om det blir to konserter med Odd Nordstoga, dette vil avhenge av salget. Billetter 
ble utdelt til medlemmene for videresalg. 

Referent:  Trond 

 



  

KLUBBMØTE   26.03.18 

3 min:  

Ingen 3-minutter 

Dagens tema:  Pratemøte 

Det var 8 fremmøtte. 
 

Referent: Arild 


