
  

ARNA ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV OKTOBER 2019 

KLUBBMØTE 07.10.2019 

Dagens tema: Rekneskap – budsjett – nominasjon 
Rekneskap, budsjett og nominasjon til styre 2021/2022. 

Styret hadde en gjennomgang av de enkelte poster i regnskapet og budsjett for neste år. Regnskapet 

viste et overskudd på 131.000,- og ble godkjent. 

Det ble gjennomført nominasjon av innkommende president og styremedlemmer for perioden 

2021/22. Alle tilstedeværende stemte på 3 medlemmer. Resultatet ble en liste på 17 personer. Ut fra 

denne listen velges innkommende president og styremedlemmer på møte i klubben om 1 måned. 

Annen info 

Tine Lopes frå «Håpet» hadde en gjennomgang av status i prosjektet. 

Hun hadde endelig fått betre tid til å organisere senteret og til å drive aktivt med å skaffe penger. 

Senteret hadde ansatt en ernæringsspesialist, en sosionom og en lærer som underviste i engelsk 2 

dager i uken.  

Senteret hadde fremdeles fokus på å lære barna og mødrene deres å lage næringsrik og sunn mat 

med råvarer som man enkelt kan dyrke selv. Senteret dyrker mye av råvarene sine selv.  

Senteret jobber også med å lære barn og voksne hygiene og renhold i når de lager mat og elles i 

husholdningen. 

Lopes sier at de har gode resultater når det gjelder å lære barn og vaksne å lage god og næringsrik 

mat og lære hygiene. 

«Håper» har som mål å starte ett nytt dagsenter i nabo-bygden i 2021. det jobbe smed Global Grant 

frå Bergen Rotary club. «Håpet» samarbeider med den lokale Rotary klubben men det er begrenset 

med økonomisk støtte frå dem.  

Referent: Bjørn Hopland 

 

 

KLUBBMØTE 14.10.2019 

Dagens tema -  Bedriftsbesøk Haraldsplass sykehus 
Etter at vi møttes i resepsjonen tok Fru Rykkel og en ansatt til oss med i et nytt auditorium i sentrum 

av nybygget. Her orienterte de oss om hvordan de er blitt meir teknologi styrt på sykehuset. Blant 

annet er bruk av nettbrett og egne mobilsystemer utbredt, 

Vi i Arna og Åsane er noen av de lykkelige kunder av dette flotte sykehuset. Hjerteoperasjoner 

utføres fortsatt av Haukeland sjukehus.. 



  

Til slutt ble vi vist rundt på et nytt flott pasientrom. Vi gleder oss ikkje til innleggelse , men det virket 

beroligende med saklig informasjon. 

Referent: Tore Flatabø 

 

TV-AKSJONEN søndag 20. oktober 2019 

TV-aksjonen 2019 gikk til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest 

sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme 

over egen kropp og få sin stemme hørt. Årets aksjon gikk av stabelen søndag 20. oktober og i Arna er 

det Arna Rotary som har hatt ansvar for gjennomføringen av denne.   

Aldri før har det vært så mange bøssebærere i aksjon. Det førte til at så godt som alle roder ble 

dekket. I tillegg til oss Arna Rotary, deltok 6 driftige damer fra styret i Ytre Arna Sanitetsforening 

under aksjonen, både som sjåfører og bøssebærere. Agnes Aadland sier at årets tildeling av TV-

aksjonen. som går til kvinners levekår, kvinners fremtid og kvinners rettigheter, er midt i blinken for 

Sanitetsforeningen. Marit Austnes, leder i Sanitetsforeningen i Ytre Arna, lovet at foreningen blir med 

på TV-aksjonen også neste år. 

Folk i Arna-Bjørnar stilte også opp som bøssebærere, slik de også gjorde i fjor og vi setter stor pris på 

dette samarbeidet. Ellers var de fleste bøssebærerne skoleelever, og noen av dem fortalte at lærerne 

i år hadde vært mer pågående for å få elevene til å melde seg som bøssebærere. 

Ellers har det vært kjekt å se når familier med barn kommer og går sammen på TV-aksjonen denne 

vakre høstdagen. Det var mange som ikke vær hjemme i finværet, men det er likevel kommet inn 

penger både i børsene og på Vipps. Vi er takknemlig for alle bidrag og takker alle som har deltatt for 

innsatsen! 

Referent: Kristin Akselberg 

KLUBBMØTE 21.10.2019 

Dagens tema: Tapasaften 
Svært mange, både medlemmer og ledsagere, ble med på tapasfesten.  

Det ble servert kortreist mat, fra Sushi Pop Up i Vestlivegen 2, og den var meget velsmakende. Vinen 

hadde derimot bak seg en lang reise, fra Italia og Spania. 

Messeavisen ble lagt frem og skulle i trykken to dager senere. Vidar opplyste at det er tegnet 

annonser i avisen for 279.500 kroner.  

Det ble gjennomført et vinlotteri, som ga rundt 3.500 kroner til TV-aksjonen. 

Referent: Audun Stølås 



  

KLUBBMØTE 28.10.2019 

3 min 
John Akselberg gav honnør til Sveinung sitt flotte initiativ til dansekveldar på Lone. 

Dagens tema:  Oppsummering etter kommunevalet v/Jens Kihl, 

kommentator i Bergens Tidende 
Han kalla det Det store avmaktsvalet. Der folket ikkje lenger hadde så stor tru på dei tradisjonelle 

styringspartia Høgre og Arbeiderpartiet, og heller søkte nye alternativ. Positivt at engasjementet slår 

ut i 5% høgare valdeltaking, heller enn i gateprotestar. Spennande også at Sogn og Fjordane ser ut til 

å ha fått god uttelling i valet i det nye Vestland. 

Kihl avslutta med ein hyllest til det dialektbaserte motmaktspråket nynorsk. 

Referent: Aksel Skjervheim 


