
  

ARNA ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV AUGUST 2019 

KLUBBMØTE 05.08.2019 

Dagens tema:   
Til dagens møte var det ingen som hadde meldt seg til å si noe om ‘Dette brenner jeg for’ eller 

‘Sommerminne’. Det ble derfor pratemøte blant medlemmene uten spesielle tema som ble tatt opp. 

Referent: Kristin Akselberg 
 
 

KLUBBMØTE 12.08.2019 

3 min 
Ove Skjoldal reflekterte rundt viktige verdier i livet, og konkluderte med at kjærlighet er viktigst i 

hverdagen.  Det er denne følelsen som i stor grad styrer hva vi ønsker å gi tid til, bruke penger på etc. 

Dagens tema -  Status Arna Idrettspark v/Tore Thorsen 
Han startet med å oppsummere hva som er gjort: 

- 35 cm av det øverste banedekket er skiftet ut. 

- Lagt nytt drenerende banedekke. 

- Vanningsanlegg. 

- 2 oppsamlingskummer for granulat. 

- Anskaffet flyttbart gjerde for å skille løpebanene fra fotballbanen. Det er også kjøpt et tilpasset 

kjøretøy for å forenkle montering og demontering av gjerdet. 

For ytterligere å redusere uønsket spredning av granulat, er det også montert granulatfanger som 

utøverne må passere slik at granulat som har festet seg til klær blir fanget. Videre skal snø som blir 

fjernet fra banen lagres inne på baneområdet slik at granulat ikke følger med snøen ut. 

Banen oppfyller nå kravene til toppfotballen, og kunstgresset har 5 års garanti.  Oppgraderingen 

hadde en ramme på 10 mill, med en deling mellom spillemidler og Trond Mohn som bidro med 5,2 

mill. Det er også montert 2 kamera på taket og et videoanalyseverktøy.   Dette var sterkt ønsket av 

trenere, og er tatt i bruk. Kastfeltet på Seimsmyrane er overtatt av bymiljøeteten, og byggingen har 

en antatt oppstart i 2020.  Kastøvelser med unntak av slegge får inntil videre bruke banen. 

Annen info 
Vidar orienterte om at medlemmer som har kontakt med annonsører til messeavisen, får snart 
tilsendt informasjonsskriv. 
 

Referent: Odd Fosse 

 



  

 

KLUBBMØTE 19.08.2019 

Dagens tema:  RYLE - deltakere frå vår klubb forteller 
Dagens tema: Erfaring fra RYLA. Tomas Hopland og Celina Dalen fortalde om årets RYLA som blei 

arrangert på Fjordslottet i Fotlandsvåg. Dei hadde fine erfaringar frå samlinga, særleg frå dei 

erfaringane som vart delte av innledarane. 

Annen info 
1.nov. er frist for kandidatar til ungdomsutvekslingsprogrammet. 
 
 
Referent: Aksel Skjervheim 
 

KLUBBMØTE 26.08.2019 

Dagens tema:  Presidentens time 
Presidenten gjennomgikk oppgavene til komitéene og hvem som er medlem i de forskjellige 

komitene. 

Presentasjonen ble sendt ut til alle medlemmer dagen etterpå. Ligger vedlagt referatet. 

Annen info 
Det er sendt ut en e-post om et nytt medlem. Hvis det er noen som har innspill ift nytt medlem må 

de ta kontakt. 

Det ble avholdt styremøte i uke 32. Der ble det blant annet behandlet 2 saker om gaver. I anledning 
20 års jubileet til frivillighetssentralen ble det innvilget 10.000,- kr. Det ble også innvilget 10.000,- til 
en Rickshaw til ett samarbeidsprosjekt mellom Arna Bjørnar og Arna Helseheim i anledning 
sykkeldagen på Arna Idrettspark. 
 
Odd Fosse skal pensjonere seg og vi må derfor finne en «Ny leverandør» av teknisk utstyr til 
utdanningsmessen. 
 
Det var kommet inn få svar på «helsesjekken», spørreundersøkelsen som presidenten har sendt ut. 
Aksel mente at dette ville være et godt styringsverktøy for utviklingen av klubben. Det ble enighet 
om å sende ut undersøkelsen på nytt. 
 

Etter informasjonen jobbet komitèene. 

 

Referent: Bjørn Hopland 


