
  

ARNA ROTARY KLUBB - MÅNEDSBREV AUGUST 2018 

KLUBBMØTE   06.08.18 

3 min:  

Det er ingen 3 min på sommermøtene. 

 

Dagens tema: Sommermøte. 

Det var ingen som hadde meldt seg med sommertema, så det ble pratemøte. 

 
Annen info 
Lene orienterte om krokettaften fredag 10.august kl 1700. Pris kr 300 pr deltaker som inkluderer mat 
og drikke. Rigging og klargjøring torsdag kl 1800. 
Vidar orienterte om messeavisen og henstilte om å skaffe annonsører. 
Arild orienterte om Distrikstskonferansen på Voss 5-7.oktober. 
Det ble overbrakt hilsen fra Annemor Michelsen med takk for at så mange fra Arna Rotary Klubb 
møtte til Agnar`s begravelse og viste sin deltakelse. 
Synnøve, Vibeke og Anne Britt orienterte om klubbens hjemmesider. 
 

Referent: Torstein 

KLUBBMØTE   13.08.18 

3 min:  

Alf fortalte at det nå er 70 år siden han begynte i arbeid og 40 år siden han begynte i Arna 

Rotaryklubb. I arbeidslivet på den tiden var det et strengt hierarki. Folk skulle omtale hverandre med 

De og etternavn. Slik var det ikke i klubben. På møtene i Rotary kom alle med slips og jakke. I alle 

disse årene har møtene i ARK gitt meg mye, sa Alf. 

 

Dagens tema: Informasjon frå komiteene 

Gjest: AG4 Ingunn Hansen. 

Først ute var Lene i medlemskapskomiteen. Hun betegnet ARK som en fantastisk gjeng. I forrige 

rotaryår fikk klubben ett nytt medlem og vi må gjøre det minst like bra i år. Lene åpnet for debatt om 

medlemsrekruttering og det kom forslag om å arrangere konkurranse mellom medlemmene. Det ble 

også sagt at de unge i klubben har de beste mulighetene til å verve andre unge til klubben. 

Hallvard orienterte om administrasjonskomiteen. Han sa at klubben burde bli bedre på 
sommerprogrammet og inviterte til å komme med innspill. Frem til nyttår er det meste av 
programmet i boks. 5.-7. oktober blir det distriktskonferanse på Voss og ARK er ansvarlig for den. 21. 
oktober er det tv-aksjon og 22. oktober sosial aften. 15. november foregår utdanningsmessen i 
Bjørnarhallen.  



  

Komiteen oppfordrer medlemmene til å komme med innspill om bedrifter som kan besøkes og 
personer som kan holde foredrag. 

Aksel orienterte om kommunikasjonskomiteens arbeid. Når det er grunnlag for det prøver komiteen 
å få inn stoff i Bygdanytt og Rotary i Vest. Synnøve og Tord gjennomgår nå hjemmesiden med sikte 
på forbedringer. 

 
Annen info 
Ingen saker. 

 

Referent:  Audun 

KLUBBMØTE   20.08.18 

3 min:  

Sverre snakka om diktaren Olav H Hauge som ville hatt 110 års jubileum i år. Det samme ville 

komponisten Geirr Tveitt hatt. Olav H Hauge døde i 1994,og ble markert i hjembygden Ulvik i helgen. 

Sverre avsluttet med å lese 3 dikt av dikteren. «Din veg», «Seljefløyta» og «Gjer ein annan mann ei 

beine». 

Dagens tema: Presidentens time 

Jon startet med å takke for at han var vist tillit til å få sin andre presidentperiode i klubben. Det er 

kjekt å være president i en klubb som er så velfungerende og har så mange aktive og flotte 

medlemmer. Han viste til at arbeidet i alle komiteene er godt i gang. Det er gode program som 

venter oss i rotaryåret, og allerede nå er det få ledige møter igjen. Jon irriterer seg over 

sammenligningen mellom Rotary og Frimurerlosjen. Skal vi få gjort noe med det omdømmet, må vi 

være synlige for folk om hvem vi er og hva vi faktisk gjør. ARK har som ambisjon å få spalteplass i 

media om prosjekter vi arbeider med. Det er allerede planlagt innsalg til Bygdanytt om to konkrete 

prosjekter med lokal tilknytning. 

Jon orienterte videre om en 30 siders kommunikasjonsplan utarbeidet av NORFO som alle klubber 
skal følge. Planen hadde vært bedre om den hadde vært kortet kraftig ned og utelatt 
selvfølgeligheter og floskler, men den inneholder også gode ting. Den presiserer blant annet 
viktigheten av å kommunisere ut kjerneverdier og deltagelse i fredsarbeid, og viktigheten av å være 
synlig. Kommunikasjon handler om å ivareta forskjellige interessegrupper. Planen fremhever også 
nytten av fellesprosjekter mellom klubber. Vi kommer til å høre mer om kommunikasjonsplanen i 
tiden som kommer, men Jon oppsummerte med at ARK allerede i stor grad oppfyller mange av 
punktene i planen. 

Det er kanskje nytt for noen at Jon har vært pensjonist i snart 2 år. Fra 60 timers arbeidsuke til 
plutselig å ha god tid krever tilvenning. Nå kan han kose seg med hobbyer og aktiviteter han har 
glede og nytte av. 3 sønner er like hektet på jakt og fiske som han er, og det fører til mye fin tid 
sammen. Ellers blir det tid til fine turer i inn og utland, og hjemme er han i ferd med å realisere 
drømmen om å lage snekkerverksted. 

Rotary er moro, og Jon fremhever trivsel som svært viktig. 



  

Hva er prioriterte oppgaver i nær fremtid, og hva kan vi bli bedre på? ARK hadde ansvaret for PETS, 
og i oktober venter DK (distriktskonferansen). Vi fikk mye skryt for PETS, og Jon melder at DK er i rute 
med et program vi kan være bekjent av. 

ARK har som mål at vi skal ha den beste hjemmesiden i Distrikt 2250. Synnøve, Vibeke og Anne-Britt 
sammen med Jon er i gang med arbeidet. Jon mener vi har kompetansen som trengs for å nå dette 
målet. Han er også opptatt av eksternkommunikasjon og synlighet utad. 

Det har vært 2 styremøter så langt i rotaryåret. Det første var et konstituerende møte. Jon refererte 
kort fra styremøtet 13 august der program for høsten, distriktskonferansen, hjemmesiden, utdeling 
av midler, skriv fra RI-Presidenten, utmeldelse fra Arvid Eide, besøk av DYEO Rolf Tingvold og 
økonomi var tema. 

Søknaden om midler kom fra Arna-Bjørnar. Styret vedtok å støtte med kr 20.000 for innkjøp av små 
fotballmål til breddefotballen. Samtidig ber vi Arna-Bjørnar stille med bøssebærere i oktober. Det har 
de respondert positivt på. Skrivet fra RI-Presidenten er en oppfordring om å satse ungt når det 
gjelder medlemsverving. Jon benyttet anledningen til å si at vi ikke må glemme den store ressursen 
som de godt voksne medlemmene utgjør i søken etter yngre krefter. Besøket av DYEO Rolf Tingvoll er 
et utspill for ungdomskontakt. ARK ønsker å invitere elevråd fra barne og ungdomsskoler i vårt 
område til informasjon om utveksling og RYLA før medlemsmøtet 8 oktober. Vi henter og serverer 
pizza. Økonomien i ARK er god med over 600.000 innestående. Avslutningsvis fikk guvernør Arild 
ordet for å orientere om distriktsorganisasjonen. 

Distrikt 2250 omfatter Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane med til sammen 47 klubber. 
Distriktet er et geografisk område som er opprettet for RI’s administrative formål. Distriktet ledes av 
en valgt guvernør, som har blant annet Distriktsstyret, -rådet, AG’ene og komiteene som 
støttespillere og rådgivere. 

Organisasjonsplan 

Ledergruppe: 
Arild Dale Distriktsguvernør (DG) 
Christin Landmark Forrige DG (IPDG) 
Odd Henning Johannesen Innkommende DG (DGE) 
Jostein Osnes Nominert DG (DGN) 
 
Deltakere ved Distriktsrådet: 
Kjell Magne Heskestad AG 1 (Sandnes/Jæren/Dalane) 
Martin Sigmundstad AG 2 (Stavanger) 
Bjørn Rismyhr AG 3 (Haugalandet) 
Ingunn Hansen AG 4 (Hordaland utenom Bergen) 
Asbjørn Algerøy AG 5 (Bergen) 
Grethe Amundsen AG 6 (Sogn og Fjordane) 
Vidar Skistad Distriktssekretær 
Bjørn Steine Distriktskasserer 
Per Over Askeland Månedsbrevredaktør 
Einar Solheim DICO (Web-master) 
Tove Kayser Distriktstrener 
Leif Kilnes District Finance Chair 



  

Arild sin jobb er mer enn en 8 timers jobb. Telefonen ringer til alle døgnets tider, og han er ønsket og 
invitert i en masse arrangementer og tilstelninger. I september begynner reisene til alle klubbene. 
Arild regner ikke med å få mye hjemmetid i vår klubb dette rotaryåret. 

 
Annen info 
Jon oppfordrer alle som har annonsøransvar for U&R messen om å kontakte sine annonsører asap. 

Ove orienterte om et arrangement i Espeland Fangeleir førstkommende søndag. 30 lag og 
organisasjoner er invitert for å orientere om hvem de er og hva de driver med. Det blir aktiviteter for 
de minste, og verdens beste betasuppe. 

 Referent:  Odd 

KLUBBMØTE   27.08.18 

3 min:  

Utgår 

 

Dagens tema: Yrkesforedrag Bjørn Hopland 

Bjørn fortalte om familien sin og sine interesser. Han er fotballinteressert og Brann fan. Har sin egen 

snekkerbod hjemme og har laget sin egen kniv (tok noen år). 

Har hatt en del strøjobber, før han fikk jobb som hjelpearbeider Stoltz-Røthing. Fikk så en prolaps i 
ryggen og gikk sykemeldt, før han ble ryggoperert. Etter operasjonen ble han omskolert og fullførte 
sosialhøgskolen i 1995. Har jobbet i Bergen kommune siden høsten 1995. Når han omskolerte seg, 
hadde han en stilling som nattevakt i barnevernet i Hordaland fylkeskommune. 

Nattevaktstillingen fortsatte han i også etter at han fikk jobb i kommunen, hvor han har jobbet med 
ungdom med store adferdsproblemer og psykiske problemer. Bl.a i en ungdomsbase i Fyllingsdalen 
og i Bjørgvin ungdomssenter. Ble oppsagt i denne stillingen ved organisasjonsendringer i 2014. 

Bjørn jobber som sosionom, først i NAV Åsane og nå i NAV Arna. En allsidig jobb, hvor han bl.a. 
kartlegger behov, driver endringsarbeid, henviser til rusbehandling, hjelper med tiltak og økonomisk 
veiledning, lager individuelle planer, deltar på samarbeidsmøter og har kontakt med andre 
offentlige/private instanser. I Åsane jobbet han mye med fremmedspråklige og senere primært med 
rusmisbrukere (som ruskonsulent). I Arna har han jobbet bl.a som gruppeleder, prosjektstilling på 
Rådhuset, stedfortrederfunksjon og i kriseteam. 

 
Annen info 
Ingen saker  

Referent:  Kristin 

 


