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   Presidentens oppsummering 2015 – 2016 

 
Et tilbakeblikk på Rotary året 2015 - 16 viser at Askøy Rotary Klubb er en klubb med stor aktivitet, høy 
kvalitet og stort engasjement både lokalt, regionalt og internasjonalt.  Jeg mener å ha dekning for også å 
hevde at klubben på flere områder er en foregangsklubb og jeg vil nedenfor komme tilbake til det.   
Klubben har i mange år vært aktiv også i Distrikt 2250 sitt fellesarbeid.  Så også det siste året.  
 
Årets programmer 
Det er naturlig å trekke frem noen av de flotte møtene vi har hatt og undertegnede starter med Roundtrip 
besøket i august i fjor der Asbjørn hadde lagt ned et betydelig arbeid i forkant, som leder for planleggings-
gruppen fra i alt fem klubber i Bergensområdet.  Dette møtet ble et flott møte med 12 fine ungdommer.  De 
presenterte seg og vi fikk vite litt mer om: 
  

 Doga fra    Tyrkia 
 Eline fra    Belgia 
 Petr fra    Tsjekkia 
 Jules fra    Frankrike 
 Francesco fra   Italia 
 Cun-an fra    Taiwan 
 Alice fra    England 
 Zoltan fra    Ungarn 
 Stefania fra    Romania 
 Egor fra    Russland 
 Emilia fra    Polen 
 Herma fra    Nederland 
Flere av studentene var allerede godt i gang md 
studiene. 2 var halvveis i medisinstudiene, og flere 
var bla i gang med ingeniør-, it- utdannelse mm. 
Alle fortalte at de hadde planer for fremtiden. 
 
Siden fulgte møtet om Koguta Village.  Eli Lexander 
ga oss litt historikk – både om landsbyen og om Tom – vår kontaktmann i Koguta Village. 
Videre fortalte hun om prosjektene som var ferdigstilt i landsbyen; huset til Tom og rent vann til innbygger-
ne.  Landsbyens innbyggere har fått det klareste, reneste vannet man kan tenke seg takket være gaver fra 
Rotary og private sponsorer, og det var stor jubel da brønnen ble offisielt åpnet 25.05.15 
 
Så fulgte et par møter med fokus på Byutvikling i Bergen, lokal politiets oppgaver og roller, samt på den nye 
politistrukturen, før vi fikk en dose synspunkter fra Jo Gjerstad om Askøy sett fra Bergen.   
Etter hvert kom flere ukjente krigshistorier fortalt av forfatteren Per Helge Martinsen, før Dag Lindebjerg 

snakket om kystkulturen og fikk en PHF for sitt engasjement og mangeårige  
arbeid for dette.  
Møtet med Dag Lindebjerg var annonsert som åpent møte i likhet med flere 
andre møter med passende innhold.  Til møtet kom innkommende guvernør Tore 
Rykkel, en rekke medlemmer av kystlaget, samt familie og andre venner av Rota-
ry.  Over femti mennesker var tilstede og fikk oppleve Dag Lindebjerg sine fortel-
ler egenskaper og en flott stemning.  Også Lokalavisen var tilstede og påfølgende 
torsdag fikk vi en hel sides dekning med tekst og bilder fra møtet.  God omdøm-
mebygging! 
 

Presidentens lutefisk er alltid et høydepunkt så også i dette rotaryåret.  Fisken 
smakte fortreffelig sammen med det sedvanlige tilbehøret.  Latteren satt løst og 
stemningen var upåklagelig. 
 
Conrad Hansen i Sotra Rotaryklubb fortalte oss om klubbens jubileumstur og om 
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produksjonen av en klubb bok. Siden 
ble vi bedre kjent med livet på en 
oljeplattform.  Rotary vennen Leon 
Fauskanger kåserte og krydret fore-
draget med sang sammen med sin 
kone Bente, og akkompagnerte selv 
på gitar.  Strålende å by slik på seg 
selv! 
Den nye rådmannen i kommunen 
Eystein Venneslan ble et artig  
bekjentskap, og vi fikk høre hans 
versjon av «tingenes tilstand» i  
kommunen.  Det skal bli spennende å 
følge hans ledelse av kommuneorga-
nisasjonen videre.  

Spennende skal det også bli å følge 
med filmfotograf Frode Fimland sine 
prosjekter fremover.  I klubben fortal-
te han om sine opplevelser som film-
skaper og fotograf og viste «snutter» 
fra nye og eldre opptak som har vært 
sendt på TV.  Ikke mins artig å høre 
om fiskeren som fikk en russisk u-båt i 
trålen og om filmen «Søsken til evig 
tid» del 1 og 2. 
Julemøtet ble også et høydepunkt 
med guvernør Jostein By og hans ko-
ne Margunn til stede, og utdeling av 
PHF til Terje Bøe. 
 

Etter Nyttår 
Etter nyttår var det full fart igjen. 

Først med vår tradisjonelle «basar» der det blant annet handler om å kvitte seg med «gaven du ikke vil ha». 
Også denne gang suverent ledet av klubbens muntrasjonsråd og faste toastmaster Terje.   

En annen Terje -  den nye ordføreren - Terje Mathiassen, viste 
seg som en munter og morsom fyr og deltok også på yrkesmes-
sen som også denne gangen ble gjennomført med fin stil og re-
kord overskudd. Kanskje all den gode markedsføringen i lokala-
visen utover høsten bidro til litt mer «good-will» fra  
annonsørene?  I forbindelse med annonsesalg og innsatsen for å 
få inntekter, er det stor grunn til å takke Eli. 
 

Gunnar Stålesen og Jo Gjerstad gav oss et levende bilde av Ber-
gensbrannen og dens herjinger og av betydningen brannen had-

de hatt for byens nåværende utseende. En annen «stor-kanon» og fredselsker Fredrik Græsvik, snakket om 
uoverskuelige problemer og krig i midtøsten.  For utfyllende informasjon anbefales hans bok «Evig krig». 
 
Siden har vi hatt doser med Norge på langs sett fra en ro-båt med øynene til Askøy store sønn, eventyrer og 
supertrener Kjell Tore Solvang. Vi har fått doser med informasjon om sivilforsvaret og om Hansadagene og 
flere porsjoner med fokus på næringslivet sin situasjon, før vårt nye medlem Jorunn presenterte seg og sin 
historie. 
Mot slutten har vi og «vært på jakt» med Hans Gunnar Skarstein og lært litt om Naprapati og hvordan vi kan 
forebygge ledd og muskelslitasje ved Thomas Askeland. 
 
Bedriftsbesøkene på Brannstasjonen og hos Frank Mohn må ikke glemmes.  De gav innsikt og kunnskap. 
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Helt mot slutten – for noen årets høyde-
punkt – møte med to rotarianere og deres 
familier fra henholdsvis Pennsylvania i USA 
og Tyskland - Dresden området.  Hjertelige 
møter med flotte og fargerike mennesker.  
Familiene Larsen Orehotsky og Schrøder.  
Selv opplevde jeg og å få ny informasjon 
av Larsen.  Slektsforskeren har så langt 
sporet familien min tilbake til 1485. 
 
Våre prosjekter 
Våre prosjekter kommer jeg også tilbake til 

i forbindelse med regnskapet for fondskontoen.  Jeg bare nevner stikkordene Zanzibar og Koguta Village, 
Kleppestø U. skole og Grand Prix støtte, Ravnanger bo og omsorgssenter, Ungdomstiltaket ULVIS, Mar-
kedsføring av åpne møter, Fleecejakker til markedsføring på stands og messer, Roundtrip støtte, Innkjøp 
av bøker fra Kjell Tore Solvang, Støtte til eldretur, og til Julefest i Røde kors! 

 
Talentprisen 
Årets arbeid med å finne kandidater til Talentprisen endte opp med et kon-
struktivt samarbeid med Askøyværingen.  Dette gav mange navn på blok-
ken og mye god PR.  Vi fant frem til en verdig og enstemmig kandidat blant 
20 unge talenter og seremonien på Kleppestø Senter var flott.  Den unge 
skuespilleren Benjamin Åsebø kom og takket for prisen på et møte i klub-
ben. 
 
Styrets arbeid 
Styret har hatt 11 møter i løpet av Rotary året og behandlet 118 saker. Pre-
sidenten vil takke styret for stort engasjement, vilje og evne til å jobbe for 
klubben, kreativitet og lojalitet.   
 
Asbjørn som past president og komiteleder har hatt stort engasjement og 
deltatt på mange møter i komiteer utenom klubbmøtene.  Til tross for hek-
tisk aktivitet med mye reising i jobbsammenheng har han alltid vært til-

gjengelig og også deltatt på de aller fleste av de 11 styremøtene vi har gjennomført. 
 
Jonas er den som har hatt ansvar for økonomien og har styrt den på en flott måte.  I tillegg har han utviklet 
klubbens websider slik at de i dag når det gjelder innhold og oppdatering fremstår som bortimot eksempla-
riske og forbilledlige.  Web sidene hadde aldri sett slik ut uten Jonas sin innsats og vårt gode samarbeid.  
Jeg må og nevne håndtering av søknader som for eksempel momskompensasjonen, som han fikk i oppdrag 
å søke om.  Pengene kommer til klubben senere i 2016. 
 
Ingerbeth skal takkes for flotte møtereferater for styret, for formulering og utsending av en rekke svar på 
søknader, og for gode og fine månedsbrev.  Uvurderlig også som samtalepartner i styret. 
 
Einar har ledet arbeidet i kameratskapskomiteen på sedvanlig suveren måte med overblikk og kontroll.  
Alltid en støtte for den til enhver tid sittende president.  Vinflasken kommer når den skal, bordene dekkes 
og det serveres eksemplarisk under Einars ledelse. 
 
Innkommende president Knut har vært samtalepartner om ledelse og strategi, om markedsføring og re-
kruttering og mye annet gjennom ukentlige bilturer til og fra møtene og gjennom en rekke møter i distrik-
tets regi.  Vi har lagt en plan for rekruttering som startet med offensiv markedsføring av klubben i innevæ-
rende år for å legge grunnlaget for en enklere rekrutteringsprosess.  Nå er Rotary bedre kjent i lokalmiljøet 
og det vil forhåpentlig vis slå godt ut til høsten.   
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Økonomi 
Klubbens økonomi er god.  Sammenlignet med de fleste andre klubbene i vårt distrikt er den svært god.  Vi 
er imidlertid sårbar.  Vi er avhengig av inntektene fra yrkesmessen.  Samtidig går gjennomsnittsalderen i 
klubben opp og vi har rekruttert for få medlemmer i de senere årene.  For å styrke driften må vi satse på å 
øke medlemstallet de kommende årene.  Dette vil og gjøre arbeidet med gjennomføringen av messen enk-
lere.  Byrdene blir mer fordelt.   
Når det gjelder tallenes tale og kassererens komentarer til inntekter og utgifter viser jeg til eget vedlegg til 
årsmeldingen.   

 
Omdømmebygging og markedsføring 
2015-2016 har vært et år med mye medieomtale og markedsføring.  Vi 
har aldri tidligere i løpet av så kort tid opplevd så mye omtale i Askøy-
væringen.  Dette skyldes en bevisst og planlagt strategi og startet med 
avtalte møter med AV sin redaktør.  Resultatet har bl.a. vært to sider 
intervju med presidenten og derigjennom presentasjon av Rotary og 
klubben, en side med omtale av møtet med Dag Lindebjerg, reportasje 
fra yrkesmessen, flere omtaler av jakten på Askøytalenter og omtale 
av selve tildelingen på Kleppestø samt deretter en helsides intervju 
med Benjamin Åsebø.  Vi oppnådde og presentasjon av tildelingen til 
ULVIS.  I tillegg har vi annonsert en rekke gode møter som åpne.  Vi 
har og hatt en viss effekt av invitasjoner og brev til næringslivsfore-
ningen, jeger– og fisker foreningen, Kystlaget m.fl.  Også i vår eget 
Yrkesmesse blad ble det lagt inn ekstra sider for omtale/markedsføring 
av klubben.  Jeg vil heller ikke glemme betydningen av markedsføring-
en av klubben og våre aktiviteter via Facebook og hjemmesidene våre.  

Vi satser på at all medieoppmerksomheten vil gi effekt når vi neste Rotary år skal jobbe med rekruttering..  
Men dette krever innsats fra alle.  Ikke bare en komite!  Jeg oppfordrer alle til litt kreativt arbeid for å finne 
frem til mulige medlemskandidater.  Noter navn  m.m. og ta det med på møtet i august. 
 
Nedenfor følger informasjon om komiteenes sammensetning, oppgaver og ledernes tilbakemeldingsrappor-
ter.  Det har ikke vært noen møter i Kommunikasjon/PR og medlemsutviklings-komiteen . Styret/president 
har derfor  tatt over en del av oppgavene; fotografering, ajourføring av Rotary skolen, utvikling av webside-
ne m.m. 
 

Askøy Rotary Klubb 

Styre og komiteer 1015 – 2016 

 

Styret    President    Per Ove Askeland 

    Innkommende president  Knut Hanselmann 

    Past president   Asbjørn Asbjørnsen 

    Kasserer    Jonas Torsvik 

    Sekretær    Ingerbeth Nielsen 

    Styremedlem    Einar Bratli 

    Varamedlem    Hege Skogstrand 

    Varamedlem    Lars Juvik 

Revisorer        Ragnar Jakobsen 

         Erling Klyve 

 

Programkomite       Knut Hanselmann 

         Lars Juvik 
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         Terje Bøe 

         Per Ove Askeland  

Kommunikasjon/PR og  Leder    Tor Leganger Hansen 

Medlemsutvikling       Helge Skogstrand 

         Jan Titlestad 

         Helge Sølsnes 

         Jonas Torsvik 

         Ingerbeth Nielsen 

Prosjektkomite   Leder    Asbjørn  Asbjørnsen  

                                                                                                                 Ragnar Jakobsen  

                                                                                                                 Erling Klyve 

         Eli Lexander 

         Yngve Soltvedt 

         Terje Bøe 

 

Arrangementskomite  Leder    Einar Bratli 

         Liv Axdal 

         Bente Fauskanger 

            Arvid Juvik  

 

Messekomite   Leder     Lars Juvik 

         Eli Lexander 

         Odd Losnedal 

                                                                                                             Magne Magnussen 

                                                                                                             Asbjørn Asbjørnsen 

                                                                                                             Helge Sølsnes 

                                                                                                             Finn Bergersen 

Komiteenes oppgaver 
 

Programkomiteen 

Planlegge program for hele Rotary året, kontakte foredragsholdere og bedrifter for bedriftsbesøk o.l., Sende 

påminnelse om møtet til foredragsholder, Informere om programmene i klubben (og spesielt Kommunika-

sjon/PR og Medlemsutvikling). Ved forfall fra foredragsholder; skaffe ny foredragsholder eller nytt program. 
 

Kommunikasjon/PR og medlemsutvikling 

Lage referat fra møtene etter en utarbeidet plan for hvert halvår og sende disse til sekretær  

og Rotary i vest.  

Fotografere fra møtene. 

Oppdatere og ajourføre websidene 

Etablere Facebookside for klubben og drifte denne med nyheter og relevant stoff med tanke på informa-

sjon/omdømme og rekruttering. 

Planlegge aktivt rekrutteringsarbeid og ta i bruk Rotary skolen når det er aktuelt 

I samarbeid med president og innkommende president planlegge og gjennomføre  

markedsføringstiltak og informasjon til media (AV og Askøy Magasinet) 

Vurdere samarbeid/sammenslåing med Askøy Fenring. 

Andre oppgaver som faller naturlig til kommunikasjon og PR. 
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Prosjektkomiteen 

Drifte og videreutvikle allerede etablerte prosjekt; Zanzibar, Toms landsby/vann m.m.,  

Etablere et bok prosjekt – Historien om Askøy Rotary klubb – samle inn og strukturere stoff, lage disposi-

sjonsforslag og presentere opplegget for klubben i løpet av våren 2016. Innhente foreløpige kostnadsover-

sikt for prosjektet.  Bokprosjektet foreslås gjennomført til Klubbens 40 års jubileum. 

Drøfte/analysere Askøysamfunnet og vurdere potensielle støttebehov; institusjoner/sykehjem, barnehager, 

ungdomsklubber, kirken, Røde kors, eller andre (Jfr. Vi gav et piano til sykehjemmet på Kleppestø.  Finne 

lignende behov med tanke på seinere drøfting i klubben.) 

Vurdere samarbeid/presentasjon av andre lag i kommunen; Museumslaget, Kystlaget, Husflidlaget o.l. 

andre? 

Arrangementskomiteen 

Med utgangspunkt i klubbens program for høst og vår; tilrettelegge møtene med trivselsfremmende tiltak 

etter vanlig opplegg. Tilrettelegge god ramme ved besøk, åpne møter, møter med inviterte, klubbens faste 

spise- og pratemøter, Lutefiskmiddagen, juleavslutning etc. Presentere gjesteboken for besøkende, An-

skaffe og ha klar gaver til foredragsholderne på vanlig måte. 

Messekomiteen 

Planlegge og gjennomføre yrkesmessen og produsere messebladet etter tradisjonelt opplegg. 

Foreta presentasjon av opplegg for kubben samt gjennomgang/evaluering etter messen.   

 

     ÅRSRAPPORT 2015- 2016 FRA PROSJEKTKOMITEEN 

Klubben har i perioden 2015 – 2016 vært engasjert i følgende prosjekt: 
 
Summercamp 2015 
Etter mye planlegging på ettervinteren og vårparten 2015 var det klart for Sum-
mercamp i Bergensområdet fra 2/8 tom 16/8 2015. Det var 12 deltagere, alle fra 
forskjellige land, hovedsakelig Europeiske, men unntak av en deltager fra Taiwan. 
Gruppen var hos de forskjellige klubbene i 3 dager. Askøy RK hadde ansvar for 
planlegging og gjennomføring av helle campen, men gruppen bodde på Askøy fra 
torsdag 13/8 til de reiste tilbake til sine respektive hjemland 16 og 17/8. Tema for 
campen var «Natur, kultur og forretningsliv på Vestlandet». Campen var for ung-
dommer fra 18 – 23 år. Etter de tilbakemeldinger var deltagerne meget fornøyd 
med oppholdet i Bergensområdet. Vedlegger program for campen. 
 
Mnazi Mmoja Hospital, Zanzibar 
Asbjørn Asbjørnsen og Eli Lexander har i perioden vært engasjert i en komite sammen med to representan-
ter fra Sotra RK i arbeidet med å utarbeide en søknad om Global Grant midler til sykehuset Mnazi Mmoja på 
Zanzibar.  Klubben har forpliktet seg til å støtte dette prosjektet med kr 60 000 pr år i tre år.  En søknad om 
Global Grant ble ferdigstilt og sendt før sommeren 2014. Den stoppet opp i Rotary-systemet og vi fikk seine-
re vite at den var ufullstendig og ikke ville bli innvilget i den formen den forelå.  På bakgrunn av dette ble 
søknaden oppdatert/forbedret i samarbeid med Sotra RK og den lokale klubben på Zanzibar. Det ble også 
avholdt flere møter med Haukeland sykehus. Da komiteen anså søknaden som komplett ble behovet på nytt 
avsjekket med Mnazi Mmoja Hospital, Zanzibar og det kom da frem at behovet hadde forandret seg. Det ble 
da besluttet å kansellere søknaden og støtte sykehuset med en sum direkte fra de norske klubbene. Sum-
men på kr 100.000 skal gå til sykehussenger. Askøy støtter med kr 30.000. Disse midlene blir overført til 
sykehuset i juli og føres på neste års budsjett. Prosjektet anses med dette som avsluttet. 
 
KOGUTA VILLAGE 
 

Klubbens engasjement i Koguta Village i Kenya 
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Askøy Rotary Klubb har valgt å fortsette å holde kontakt med Tom Okoth og støtte det utviklingsarbeidet 
han nå administrerer i Koguta Village i Kenya.   
 
Klubben har i 2015 – 2016 bidratt med: 

· 18.12.15:  Kr 7 857 samlet inn ved loddsalg og stand på Kleppestø Senter 

· 17.03.16:  Kr 30 000 bevilget av klubben til pågående prosjekt i landsbyen 

· Klubbens prosjektkonto har vært stilt til disposisjon for alle sponsorbidrag. 

I perioden har følgende prosjekt pågått: 
· Children Fund:  Et fond som støtter skolegang for vanskeligstilte barn.  Til sammen har 40 barn fått 

støtte fra dette fondet i perioden. 

· Bygging av ny barnehage/førskole:  En ny barnehage/førskole er under bygging.  Pr juni 2016 er alt 

grunnarbeid og vegger opp til takhøyde ferdig.  Byggingen fortsetter ut over høsten så snart det er 

økonomi til det. 

Arbeidet styres av en aksjonsgruppe utenfor klubben i samarbeid med Tom.  Medlemmer av ARK er med i 
gruppen og styret i klubben holdes fortløpende orientert om fremgang og pengebruk.  Ingen penger går til 
administrasjon.  En del av medlemmene i klubben bidrar også med midler privat og alle holdes oppdatert 
om prosjektene gjennom regelmessige nyhetsbrev. 
 
STAND MED LOTTERI 
Klubben har i perioden hatt stand på Kleppestø Senter  - og lynlotteri for å få inn penger til arbeidet i Koguta 
Village.  Samlet fikk klubben inn ca kr Kr 7 857, og erfaringene er at lynlotteri ikke gir så veldig stor avkast-
ning økonomisk, men vekker oppmerksomhet og gir oss mulighet for å treffe og snakke med mange men-
nesker på relativt kort tid. 
 
ELDRETUR TIL ØYGARDEN 
TUROPPLEGG 
Målgruppen for Askøy Rotary Klubb sitt tilbud om en dagstur har de senere år gått til eldre i Kommunen.  
Klubbens ønske har vært å la tilbudet sirkulere mellom de tre dagsentrene og andre aktuelle institusjoner.  

- Trygghetsavdelingen ved Kleppestø sykehjem 
- Fromreide eldresenter 
- Miljøstua Erdal – Furuly. 
- Ravnanger Bo og Omsorgssenter 
-  

Ravnanger Bo og Omsorgssenter stod for tur i år, og fikk derfor tilbud om å være med til Kystmuseet i Øy-
garden. De var veldig glad for tilbudet og takket ja til å være med tirsdag 14/6 2016 
 
Turplan: 

· Vi går ombord i bussen ca kl 10:30 
· Ankomst Museet kl ca kl 11:30 
· Vi starter besøket med å se noen filmer  
· Ca kl 12:00 inviterer vi til en enkel lunsj (betasuppe med lapper og kaffe etterpå) 
· Etter lunsj ca kl 13:00 går vi inn i museumsavdelingen 
· Avreise kl. 14:00 med ankomst Ravnanger kl. 15:00 

 
Turen ble gjennomført med 13 personer fra Ravnanger Bo og Omsorgssenter og 3 personer fra klubben. 
Transporten ble besørget med minibuss fra Karlsen turvogn. Turen var også i år meget vellykket. 
 

Asbjørn Asbjørnsen 

Leder prosjektkomiteen 
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Opplegg for Roundtrip på Askøy 13 – 17/8-2015 

 
 
Torsdag 13.08 
Einar og Arvid: Innkjøp og ombordbringing av mat slik at 
våre gjester kan lage egen frokost og evnt kvelds om bord 
på fergen. 
Asbjørn: Ta imot gjestene når de ankommer Florvågøen  
Eli, Asbjørn og Jonas: Transport og guiding av våre gjester 
til Hetlevik, Mispa og Strusshamn. Start fra Florvågøen ca 
1600. Transport tilbake til Florvågøen etter at møte er fer-
dig. 
Knut: Nattevakt natt til fredag (fra 2400 til 0700) 
 
Fredag 14.08 
Halvor, Asbjørn og Erling: Transport til og fra Herdla og guiding på Herdla. Gjestene hentes kl 1000 på Flor-
vågøen. Erling gi en lyd hvis du ikke kan være med hele dagen så har Jan tilbudt seg å kjøre ut. 
Asbjørn: Nattevakt natt til lørdag (fra 2400 til 0700) 
 
Lørdag 15.08 
Båttur utfra Hetlevik.  
Jonas, Øystein og Sigurd(bror til Jonas) båtførere. 
Einar, Asbjørn og (kommer tilbake med navn):  Mannskap på båtturen. 
Einar, Asbjørn og Jorunn: Transport til Hetlevik fra Øen kl 1100. transport tilbake til Florvågøen etter avslut-
ning i Skiftesvik. 
Jonas: Nattevakt natt til søndag (fra 2400 til 0700) 
 
Søndag 16.08 
Jonas: Transport til Flesland første avgang 
Liv: Transport til Flesland og jernbanen. Flyet går 0800 
 
Asbjørn: Transport til Flesland. 0830 fra Florvågøen. 
Asbjørn: Transport til Flesland. 1100 fra Florvågøen. 
Asbjørn: Transport til Flesland. 1100 fra Florvågøen. 
Asbjørn: Transport til Flesland. 1330 fra Florvågøen. 
Einar: Nattevakt natt til mandag (fra 2400 til 0700) 
 
Mandag 17.08 
Asbjørn: Transport til Flesland. 0500 fra Florvågøen. 
Terje/Anne Sofie: Transport til Flesland. 0930 fra Florvågøen. 
Terje/Anne Sofie: Transport til Flesland. 1530 fra Florvågøen. 

 
 

 ÅRSRAPPORT 2015- 2016 FRA YRKESMESSEKOMITEEN 
  
Medlemmer i komiteen 
Messekomiteen har bestått av følgende: Eli Lexander, Asbjørn Asbjørnsen, Helge Søls-
nes,  
Magne Magnussen, Odd Losnedal og Lars Juvik, leder. 
 
Kommentarer 
Årets messe ble gjennomført torsdag 21. januar. Vi hadde oppstartmøte i komiteen 
7.oktober der vi la opp løpet for årets messe. I år stod vi ovenfor en litt større utford-
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ring etter som John Ivar Solvik som hadde vært redaktør for messebladet siste årene og som her har gjorde 
en kjempejobb, var sluttet i klubben. Dette krevde en større innsats fra oss andre og spesielt Eli gjorde her 
en god jobb med å revidere fagsidene for de ulike studieretningene. 
5. november gjennomførte vi det årlige evaluerings- og oppstartsmøte på Askøy videregående skole og her 

stilte følgende:  

Fra Askøy videregående skole: Sigrid Hiller, Inge Arild Næss, Helge Mulelid  

Fra Ravnanger U-skole, Øyvind Olsen  

Fra Kleppestø U-skole: Runa Nygård  

Fra Fauskanger U-skole.  

Erdal U-skole hadde meldt forfall. 

Fra Rotary: Eli Lexander og Lars Juvik 

November er også måneden for annonsesalget som vi er helt avhengig av for å kunne gjennomføre messen 

og finansiere messebladet. Vi var i år skeptiske på forhånd til om vi klarte å selge tilstrekkelig med annonser 

p.g.a. den økonomiske situasjonen til landet og mange bedrifter, men etter en litt treg start gikk dette meget 

bra. Det viser seg at vi har et stabilt «kundenett» og vi klarte til slutt å selge 86 annonser. Her er det noen 

«få» som gjør en fantastisk innsats i annonsesalget. Det ble også bestemt at sidetallet i messebladet ble økt 

fra 32 til 36 sider. 
 

Vi er også avhengig av å få utstillere til messen og dette ansvaret har Helge Sølsnes hatt i mange år, og alt i 

oktober ble det sendt ut innbydelse til disse. I år fikk han hjelp av Magne i dette arbeidet. Til Årets messe 

stilte det 33 utstillere utenom Askøy videregående skole sin stand. Dessverre er det alltid noen som melder 

avbud i siste liten etter at veiviseren er laget, men dette resulterte også i at vi slapp å bruke ekstra klasse-

rom i 2. etasje. 

Messebladet som også i år ble laget og trykket av Bodoni, ble levert og var klar til utdeling fra 8. januar. 11. 

januar ble de levert til skolene. Utdelingen av messebladet er viktig og etter hvert som vi blir færre medlem-

mer er det godt å ha hjelp fra «Fenring» til dette - også på selve messedagen. Når det gjelder annonsesalget 

bidro «Fenring» bare med 2,2 % av salget og dette er skuffende. 

Vi hadde også i år fordelt skolene på 3 oppmøtetidspunkt (til sammen ca. 400 elever), Kleppestø US kom kl. 

17:30, Ravnanger US kl. 18:00 og Erdal og Fauskanger US kl. 18:30. Likevel blir det mye folk som møter opp 

samtidig og det er heller ikke alle som følger de oppsatte tidene. Det blir trangt med så mange elever og 

følge samtidig i vestibyle og kafe området. 
 

Vi hadde bra med «guider» som veiledet elevene med følge gjennom aktivitetene i de 2 skolebyggene. Det 

er positivt med intern gratis kafe, vi hadde i år mat til 120 personer (50 kg lapskaus), over 70 av disse var fra 

Asv. 

Som i fjor fikk vi rektor til å ønske velkommen til skolen før presidenten ønsket velkommen til messen og ga 

ordet videre til ordfører Terje Mathiassen som stod for åpningen, Terje Bøe gjorde en god jobb med å infor-

mere om praktiske ting m.m. Ellers var det positivt at Askøyværingen dukket opp slik at vi fikk litt dekning i 

pressen. 
 

Samarbeidet med Askøy videregående skole er meget godt, vi føler oss velkommen, de har en meget positiv 

skoleledelse og vi har en god dialog. 

Samarbeidet med Askøy Fenring Rotaryklubb er bra samkjørt, de hadde god deltakelse på messedagen, men 

de kunne bidratt mer på annonsesalg. 

Vi fikk 5 videoer til klassekonkurransen, men det er bare 2 skoler som stiller, inspektør og lærer ved A.vg.s 
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satt i juryen og 1. og 3. premie gikk til Fauskanger US ( kr 3000,- og 1000,-) , mens Erdal US vant 2. premie 

(kr 2000,-). 

Quizen ga bare 6 besvarelser og 3 elever mottok kr 250,- hver. 

Når det gjelder selve regnskapet etter messen viser vi til årets regnskap, men vi solgte annonser for kr 

247 600,- som er ny rekord! 

Lars Juvik 

Messeansvarlig 

 

 
                        ÅRSRAPPORT 2015- 2016 FRA KOMMUNIKASJON/PR/MEDLEMSKAPSKOMITEEN 

  
Medlemmer i komiteen                                       
Tor Leganger Hansen - leder                                                   
Helge Skogstrand                                                              
Jan Titlestad                                                              
Helge Sølsnes                                                              
Jonas Torsvik                                                              
Ingerbeth Nielsen 
  

 
 Kommentarer 
- Plan for referenter ble bekjentgjort via Program - oversikten lagt ut av president.   
- Referat fra møtene er levert sekretær innen gitte tidsfrister.    
- Bilder fra de fleste møtene er lagt ut etter hvert på klubbens WEB-sidene.   
- Den nye WEB-malen for Rotary klubber er blitt innført, og etter hvert er de fleste aktuelle sider opprettet.  
  Web-sidene er hele tiden blitt oppdatert med innhold om kommende møter, og referat og bilder fra disse.    
- En Facebook side er blitt opprettet. Her blir møtene presentert, og alle lesere invitert når vi har «åpne 
møter».     Saker som ønsker publisert på Facebook siden, bes oversende komiteen, slik at det kan distribu-
eres via Askøy Rotary Klubbs side, og ikke det enkelte medlems. Da når vi flere og får bede PR.    
- Rekrutteringsarbeidet er forsøkt ivaretatt ved å invitere alle til åpne møter, uten nevneverdig suksess.  
   Kun 1 nytt  medlem er tatt opp i år.   
- Informasjon og samarbeid med media er ivaretatt av President.   
- Vedr. samarbeid/sammenslåing med Fenring RK er det intet nytt å meddele.   
- Rotary skolen er revidert og ajourført.   
 

- Det har ikke vært avholdt komitemøter dette året, medlemmene har holdt kontakt via mobil, e-post etc. 

 

Tor Leganger-Hansen 

Leder 
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 ÅRSRAPPORT 2015- 2016 FRA ARRANGEMENTSKOMITEEN 

 
Medlemmer i komiteen 
Einar Bratli - Leder 
Arvid Juvik 
Liv Axdal  
Bente Fauskanger 

Jorunn Saroea (fra 2016) 

Kommentarer 
Arbeids- og oppgavefordelingen har fungert godt gjennom hele året.   
Likeledes ansvarsfordeling. 
Komitéen har gjennom året hatt ansvar for klargjøring av møtelokalet og å ha kaffe og te tilgjengelig for med-
lemmene. 
I perioden har det vært avholdt 8 «Spise & Pratemøter» hvor komiteen har hatt ansvar for kaffe, kaker og 
utlodning. 
12. november ble Presidentens Lutefiskmiddag avholdt. Den ble vellykket, med mye og god lutefisk. 
Klubbens tradisjonsrike Julemøte ble avholdt 17. desember. Tradisjonen tro – med julemat, nisse og prest. 
Videre har det i perioden vært avholdt 4 fellesmøter/åpne møter hvor det har blitt servert kaffe/drikke – frukt 
og kaker. God oppslutning. 
 
Naustfesten hos Asbjørn ble avlyst da det var for liten påmelding. Forsøker igjen til høsten. 
Rotaryåret ble avsluttet med Presidentskiftet og servering av rømmegrøt m/tilbehør.  
 

Einar Bratli 

Komiteleder    

                                                   ÅRSRAPPORT 2015- 2016 FRA PROGRAMKOMITEEN 
 
Medlemmer av komiteen 
Knut Hanselmann 
Lars Juvik 
Terje Bøe 
Per Ove Askeland 
 

Kommentarer 
Programkomiteen har dette året hatt to møter.  Ett hos Lars Juvik og et hos 
Terje Bøe.  Møtene var godt forberedt og programmene falt raskt på plass.  
Oppgavene med å kontakte foredragsholderne ble fordelt og avtaler inngått 
som planlagt.  Komiteen valgte å åpne og annonsere flere møter i AV.  Dette 
for å legge et grunnlag for rekrutteringsarbeidet og støtte opp om det. 
Komiteen hadde og en betydelig reserveliste som ble benyttet et par gang-
er i løpet av året.  Uventede programendringer ble taklet uten problemer.  
Nederst i årsmeldingen er programmene tatt med. 
 

Knut Hanselmann 

Komiteleder 

TAKK FOR INNSATSEN 
 

Jeg vil til slutt takke alle for godt fremmøte og stor innsats gjennom Rotary året 2015-2016.  Jeg håper alle 
vil gjøre sitt beste i arbeidet med å finne nye medlemmer til klubben i løpet av høsten 2016 og våren 2017.  

Jeg ønsker til slutt den nye presidenten Knut Hanselmann lykke til.   
                                                                                                                                   
                                                                                  Per Ove Askeland 



Past president  Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb (paske@broadpark.no) 

13 

 

PROGRAM HØSTEN 2015 

Dato Ans. Program Foredragsholder 3-min. Ref. 

6. Aug. Per Ove Spise og pratemøte  Jonas Helge Sølsnes 

13. Asbj. «Roundtrip» - besøk    Eget opplegg Asbjørn Tor 

20. Terje Piratjakt i Adenbukta Flagg kommandør 

Henning Amundsen 

Liv Jan 

27. PerOve Koguta Village  

Tom Omondi og hans landsby   

 Eli og Helge Helge Skog-

strand 

Helge Skogstrand 

3. Sep.  Spise og pratemøte  Eli Jonas 

10. PerOve Byutvikling og planlegging i ber-

gensregionen. Noen tanker om   

kommunens bidrag 

Petter Wiberg 

 Byggesakssjef i  

Bergen 

Odd Ingerbeth 

17. Knut Utfordringer på Askøy    Lensmann Helge Sta-

ve 

Einar Tor 

24. Knut Ny politistruktur   Odd Dale Erling Helge Søl 

1. Okt.   Spise og pratemøte 

Info. fra Distrikts-konferansen 

 Ingerbeth Jan 

8. Lars Askøy sett fra Bergen    Jo Gjerstad Knut Helge Skog 

15. Knut Besøk hos Askøy Brann og Red-

ningstjeneste Kl. 18.00 

Brannsjef Pål  

Fromreide Hansen 

Ingen Jonas 

22. PerOve Ukjente krigshistorier fra Vestlandet    Per Helge Martinsen Jan Ingerbeth 

29. Terje/ 

PerOve 

Fra Marikoven og Skiftesvik til 

Norskekysten rundt med kystkultur 

i lasten    

Dag Lindebjerg 

Tildeles PHF 

Terje Tor 

5. Nov.  Spise og pratemøte  Arvid Helge Søl 

12. Terje Presidentens lutefisk Eget opplegg Tor Jan 

19. Knut Jubileum til 10 i stil 

Sotra RK sin bok og tur 

Conrad Hansen Lars Helge Skog 

26 PerOve Hva er en oljeplattform  

– før og nå? 

Plattformsjef Leon 

Fauskanger 

Bente Jonas 

3. Des.  Askøys nye rådmann  PR Øystein Venneslan  Magne Ingerbeth 

10. PerOve Filmfotograf og filmskaper;   Frode Fimland Yngve Tor 

17. Terje Julemøte Prest og nisse Helge S.  Helge Søl 
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Dato Ans. Program Foredragsholder 3-min Ref. 

7. Jan Terje Gaven du ikke vil ha. Terje Bøe Terje Jan 

14. Knut   Den nye ordføreren Terje Mathiassen   Helge S. Jonas 

21. Per Ove Yrkesmessen  Ingen Inger-

beth 

28. Lars Bergensbrannen   Gunnar Stålesen 

Jo Gjerstad 

Jan Tor 

4.Feb. POA Evig krig Fredrik Græsvik Jonas Helge 

11.  Spise og pratemøte   Asbjørn Helge 

Søl 

18 Komite Sivilforsvaret i Hordaland Sjef for sivilforsvaret 

Øivind Gaarder   

Liv Jan 

25 Lars Hansadagene og Statsråden Haakon S. Vatle Yngve Jonas 

3. Mars  Spise og pratemøte  Einar Inger-

beth 

10. Per Ove  Norge på langs Kjell Tore Solvang  Bente Tor 

17. Knut Utfordringer i lokalt næringsliv Asbjørn Algrøy Knut Helge 

24.  Påskeferie – ikke møte  Ingen  

31. Terje Spise og pratemøte  Ragnar Helge 

Søl 

7.april Komite Næringslivet på Askøy   Næringssjef i Askøy 

Kommune Tore Dale 

Arvid Jan 

14. Per Ove Den nye redaktøren i Askøyværingen   Tom-Stian Karlsen Lars Jonas 

21. Terje Ego- bransje foredrag Jorunn Haugland Saroea 

presenterer seg 

Ingen Inger-

beth 

28. Per Ove Min hobby – jakt m.m. Hans Gunnar Skarstein Erling Tor 

5. Mai  Kr. Himmelfartsdag   Ikke møte  

12. Lars Å forebygge ledd og muskelplager Thomas Askeland Tor Helge 

19. Knut Besøk hos Frank Mohn i Florvåg   Ingen Helge 

Søl 

26.  Innkommende president Knut Hanselmann Eli Jan 

2. Juni  Internasjonalt møte - besøk fra USA 

og Tyskland 

 Odd Jonas 

9. Terje Spise og prate møte   Ingen Inger-

beth 

16. Komite President skifte    Vi inviterer med ledsa-

gere og ektefeller 

Magne Tor 

PROGRAM VÅREN 2016 


