
  

ARNA ROTARY KLUBB - MÅNEDSBREV DESEMBER 2018 

KLUBBMØTE   03.12.18 

3 min:  

Referenten hadde 3 min, og snakket om status for samarbeid mellom mediebedrifter i MCB. Et ferskt 

eksempel er samarbeid og deling av en streamingtjeneste som er etablert på Sture i Øygarden for å 

følge bergingen av fregatten Helge Ingstad. NRK, TV2, BT og VG samarbeider om tjenesten. 

 

Dagens tema: Evaluering av Distriktskonferansen 

Vidar var først ut og meldte om gode tilbakemeldinger fra deltakere til Arna RK som arrangør. Det er 

mye forberedelser og planlegging i forkant av DK. Det hele startet for 3 år siden da det ble klart at 

Arild seilte opp som guvernør. Arrangøråret 2018 er spesielt krevende logistikkmessig med Pets i 

mars, og DK i oktober. 13 klubber manglet deltagelse på Pets selv om det er obligatorisk for 

innkommende presidenter og sekretærer. Samarbeidet med hotellet på Voss var godt, og 

tilbakemeldingene fra hotellet var utelukkende positive. 

 
Det er vedtekstfestet at DK skal vare i 2 dager, og at programmet skal inneholde minimum 9 timer 
Rotarystoff. Dag 2 er det årsmøte og regnskap. På årsmøtet ble det sagt at DK nå er blitt dyr for 
klubber som har lite inntekter, og for deltakere som betaler selv. Distriktsstyret tar saken til 
behandling. 
 
President Jon skrøt uhemmet av gode hjelpere i ARK. Det var 126 deltakere + ledsagere på 
konferansen. Voss er en attraktiv plass, og Fleisher hotel har klasse og en ærverdig historie å vise til. 
Fredag var det konsert i regi av Ole Bull akademiet. Jon viste ellers til tilbakemeldinger på at 
programmet på DK var godt, med gode og interessante foredragsholder. Tema som blant annet var 
sentralt var «Arbeid og miljø i fred og forståelse». Kjell Magne Bondevik, som var en av 
foredragsholderne, hadde internasjonale problemstillinger og problemområder som tema. Han 
snakket også om kjente personer han har møtt i sin politiske gjerning. Vår nære politiske historie. 
 
Bjørn Myhren fikk fortjent skryt for sin jobb som guide for ledsagerturen til Myrkdalen, Mølstertunet 
og Ivar B Løhne. Lørdag var det festmiddag der 15 år gamle talentprisvinner Malin sang. 
 
DK fikk 140.000 i støtte fra Distriktet, og konferansen ser ut til å ende med et lite overskudd. 

 
Annen info 
Ingen saker. 

Referent: Odd 



  

KLUBBMØTE   10.12.18 

3 min:  

Anne Britt Hauge fortalte om FN sin markering i Grieghallen om frivillig arbeid. Her var det samlet 

mange frivillige fra ulike lag og organisasjoner og Anne Britt var der i regi av kreftforeningen. 

Samfunnet er avhengig av det frivillige arbeidet som blir gjort rundt omkring i landet vårt og gir mye 

til både de frivillige og de som mottar hjelp. 

 

Dagens tema: Oppsummering – Utdanningsmessen i Bjørnarhallen 15.11.18 

Hallvard Mjelde oppsummerte fra årets messe i Bjørnarhallen. Rigging ble gjort fra kl 15 og var 
nedrigget kl 21 om kvelden. Det var 16 skoler og 14 utstillere til stede på messen. Bruttoinntekt 
endte på kr 276.000,-. 

Tilbakemeldingene fra skolene/utstillerne er at masse er bra, men at også noe kan bli bedre. Noen 
fikk litt dårlig plassering og meldte tilbake om dette. Alle skolene/utstillerne mente de hadde hatt en 
god eller veldig god dialog med de messebesøkende. 

Positive/negative tilbakemeldinger: - Synes utstillerne kan holde seg til sin tildelte plass og ikke gå 
rundt med brosjyrer - Hyggelig arrangør, positive mennesker og blide Rotary-folk - Ønsker at messen 
bare er for 10. klasse - Bra og variert innhold - God bevertning, godt tatt i mot, følte oss velkommen - 
Bra oppmøte, stor variasjon blant skoler og bedrifter - Kompakt og fin - Endring i messeavis i forhold 
til programfag og tilbud - Kanskje deltakerne er litt unge for noe, men ser nytteverdien av å vise oss i 
lokalsamfunnet - Lærerne burde gått rundt med elevene, spesielt de elevene som går rundt uten 
foresatte - Kjekt med kaffe og vafler - Messen kunne gjerne vært avsluttet tidligere og vare fra 18-20 
(ikke kl 21) - Samtlige besvarelser svarer ja på at de kommer tilbake neste år 

Britt Indrearne har gitt noen tilbakemeldinger som hun har fått fra skolene/arrangørene. Bl.a. noen 
som ikke dukket opp i år og heller ikke fjor, noen skoler trenger ikke så mye plass som de har fått. 
Noen skoler ønsker å bli plassert ved siden av hverandre og at det bør plasseres flere bosspann rundt 
i lokalet. Bør se på dette ved neste års arrangement. 

Konklusjon knyttet til åpningstider: Vi holder messen åpen 2 timer, mellom kl 18-20. Trekning bør 
være ca kl 1945, slik at elevene er tilstede under trekningen. Skolene/utstillerne kan ikke begynne 
nedrigging før messen er over, altså etter kl 20. 

Konklusjon av annet: - Messedagen har vi full kontroll på - Positivt med faste roller knyttet til bord, 
kafe, oppmerking, parkering – men få personer får mye ansvar - Messeavisen: Mye jobb på få hender 

Fremtidig løsning: Sette opp en egen prosjektkomite med nok personer, slik at oppgaver og ansvar 
blir fordelt på flere. 

Annen info 
Anne Britt Hauge orienterte om at vi på søndag skal pakke julekurvene som skal levers ut før jul. De 

som har anledning, kan møte på Abora søndag kl 16 og være med å pakke disse. 

 

Referent:  Kristin  



  

LUTEFISKAFTEN 17.12.18 

Årets lutefiskaften ble gjennomført på tradisjonelt vis og 36 festkledde medlemmer ble ønsket vel-
kommen av leder for arrangementskomiteen, Lene. 

Juleevangeliet ble fremført av Bjørn M, Deilig er Jorden ble avsunget og vårt eldste medlem Nils ut-
brakte et skål for vår æresguvernør HM Kong Harald. 

Årets lutefisk var levert av kjøkkenet i Espeland fangeleir og smakte utmerket. Den faste serverings-
stab med Jorun i spissen utførte som vanlig oppdraget med glans. 

Lars holdt sin 3-minutter med en humoristisk vinkling på fenomenet gjennomsnittsbetraktninger. 
Dette ble etterfulgt av presidentens tale for kvelden og muntre historier fra flere av klubbens 
medlemmer. 

Vi kunne også glede oss over kunstneriske innslag fra Tor S og Torstein, førstnevnte med stev til ære 
for lutefisken og tillaging av denne. Torstein fremførte en flott versjon av Nordnorsk Julesalme, 
skrevet av Trygve Hoff. 

Referent:  Trond   

 


