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Årsmelding 

for 

Førde Rotaryklubb  

2015 – 2016 

 

 

8.6.2016: Utvekslingsungdommer fra hele verden på Vestlands-reise: 

 Førde Rotaryklubb arrangert taco-lunch i Førde. God stemning! 
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Styret og komiteer i Førde Rotaryklubb 2015 – 2016 

Styret: 

President  1.1016 -  20.6.16:  Frank-Rune Ås 

President  23.6.16 – 1.10.16: Rolf Thingvold    

Past president:   Rolf Thingvold 

President elect:   Terje Olav Øen 

Kasserar:    Jostein Angedal 

Styremedlem:    Leif Kilnes 

Sekretær:    Amadou Jallow  IKT-ansvarleg:  Amadou Jallow 

 

Kommunikasjonskomité – 2015-16 

Ole Magnar Stein – leder 

Jon Lavoll 

Per Arne Furseth 

Oddjørn Tefre 

Olav Reiakvam 

Jostein Tjugum 

Øyvind Høstaker  

Gunnar Heggheim 

Medlemskomité – 2015-16 
Arnljot Ramstad- leder 
Kåre Knutsen Bratten 
Liv Judit Straume 
Britt Tjønneland 
Tore Berqvam 
Knut Fonn 
Åsmund Rakke 

Service-prosjektkomité – 2015-2016 
Peter Olav Midthun – leder 
Liv Horvei  
Åge Stafsnes 
Inge Kaada 
Sajitah Rajendiran 
Bjørn Geithus  

TRF-komité – 2015-16 
Geir Andvik – leder 
Leon Haugsbø 
Oddvar Huseklepp 
Asbjørn Fjose 
Nyonga Amundsen 
Andre Didriksen 
Malgorzata 
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Rotary International: 
Rotary International sin president har arbeidet under mottoet: «Be a gift to the world! 
 
Førde Rotaryklubb har i arbeidsåret prioritert: 

 Gode møteprogram 

 Medlemsverving 

 Prosjekter: 

o Ungdomsutveksling 

o ShelterBox 

 50-års-jubileum 

Ord fra president Frank-Rune Ås 

For å kunne gjennomføre Rotary sine idealer på lang sikt, trenger vi medlemsmasse. En god 

basis for dette er å ha gode program på klubbkveldene. Vi arbeider fortsatt mot 50 

medlemmer, for større kvinneandel og lavere gjennomsnittsalder. Arnljot Ramstad har igjen 

lagt ned mye godt arbeide for å få dette til. Det kan gi utslag med nyinnmeldinger 

kommende høst.  

Det er lenge siden vi har hatt ungdomsutveksling, men tar nå skrittet med både utsending og 

mottak i 2016-17. Rolf Thingvold og Terje Olav Øen har så langt dratt tyngden av dette. 

 

Som president som tiltrådte i oktober uten et år som innkommende president og uten den 

vanlige «modningsperioden» på ett år med PETS og Distriktskonferanser som inspirasjon og 

ballast, er jeg glad for å ha hatt et godt, støttende styre. I tillegg til god støtte fra avgående 

og innkommende president, har Amadou Jallow stilt positivt og aktivt opp både med 

sekretæroppgavene og utvikling av hjemmesiden vår. Jostein Angedal har tatt 100% ansvar 

for økonomi og regnskap og Leif Kilnes har tatt ansvar i klubben både ved av arrangementer, 

klubbkvelder og når det gjelder møtelokaler og har i tillegg vært kasserer for rotarydistriktet 

vårt. - - -  Takk alle sammen! 

Styremøter 

Styret har avholdt 6 styremøter : 

De viktigste sakene som er behandlet er gjennomføring Distriktskonferansen 2015, deltaking 

til distriktets konferanser, 50-års jubileet, prioritering av prosjektene: ungdomsutvekslingen 

og ShelterBox, medlemsverving, medlemsoversikt med kotfattet informasjon, samarbeidet 

med Førdefestivalen, program for medlemsmøtene og sammøter med Florø Rotaryklubb og 

klubben sin økonomi. 

Økonomi 

Klubben hadde siste år en omsetning på kr 416.145 og et overskudd på 42.104. Omsetningen 

og overskuddet skyldes først og fremst at klubben var teknisk arrangør av 

distriktskonferansen i september 2015, som ga godt bidrag til klubbkassa. Overskuddet kom 

fram etter at vi har betalt kr 6.000 for 1 stk ShelterBox. Klubben har et bankinnskudd på 

119.431 og er nå godt rustet til å ta et økonomisk løft med en utvekslingsungdom 2016. 
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Status  medlemmer 

Klubben hadde 38 medlemmer ved utgangen av forrige rotaryår (korrigert). Det er jobbet 

med å få nye medlemmer i klubben. Noen er nå aktuelle for opptak, men det er ikke 

gjennomført opptak siste året. 

Ved utgangen av dette rotaryåret er medlemstallet 35. 

Dag Øyen og Nichita Florin har meldt seg ut og ett medlem har gått bort, Grunde Selås. 

 

Grunde Selås gikk bort 29. mai 2016 

 

Vårt aktive, sosiale og høyt verdsatte medlem og venn, og det siste gjenværende medlem 

blant dem som var med å starte klubben for 50 år siden, Grunde Selås, gikk bort 29. mai 

2016. Under seremonien i Førde kirke framsa presidenten i klubben, Frank-Rune Ås, 

minneord og la ned bårebukett med hilsen fra klubben. FRK-medlem og distriktsguvernør i 

vårt distrikt, Jostein By, framsa minneord i minnestunden etter begravelsen. I tillegg til å ha 

vært medlem i 50 år og president i klubben, har Grunde vært distriktguvernør og han har 

mottatt Paul Harris Fellowship, Rotarys høyeste utmerkelse, to ganger for sin innsats i og 

utenfor klubben. 

Klubbmøter 

Vi har hatt 43 klubbmøter siste år inkludert bedriftsbesøk, distriktskonferanse, julebord og 

fellesmøter med Flora Rotaryklubb i Florø. Frammøteprosenten har vært 44,7%. Takk til en 

selvstendig og godt fungerende programkomite, ledet av Ole Magnar Stein, som har sørget 

for gode program gjennom hele året. Det har vært god kommunikasjon med både eksterne 

og interne foredragsholdere og bedriftskontakter før gjennomføring av møtene.  

Godt fungerende programmer er et viktig fundament i den daglige driften av klubben. 

Sri Lanka – land og folk   
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Foredrag på møte 25.1.2016 v/ Sarah Arumugam 

 

Representasjon 

FRK-medlem Jostein By har vært Distriktsguvernør (DG) i Rotarydistrikt 2250 i arbeidsåret 

2015 – 2016. I tillegg til guvernørbesøk i de fleste Rotaryklubbene i distriktet og andre møte 

/ oppdrag på klubb- og distriktsnivå, har Jostein By som DG bl.a. deltatt på følgende:  

 Styremøte m.m. i Norsk Rotaryforum (Norfo), som valgt representant for de seks 

guvernørene i DG-kullet 2015 – 2016. 

 Distriktskonferansen i Distrikt 2305, på Hamar 2. – 4. oktober 2015. 

 Rotary Institute m.m. for sone 15 og 16, i Warwick / Coventry (England), 20. – 22. 

november 2015. 

 Rotary Institute for sone 20A, i Mombasa (Kenya), som invitert innleder om 

prosjektet «10 000 Happy Birthdays», 17. – 20. september 2015. 

 Rotary Jubilee, «audiens» med Pave Frans, sammen med ca. 8 000 inviterte 

rotarianere fra heie verden, på Petersplassen i Roma, 30.april 2016 (betalt privat). 

På slutten av arbeidsåret 2014 – 2015 (kom ikke med i årsmeldinga for 2014 – 2015): 

 Distriktskonferansen i Distrikt 9210 i Livingstone (Zambia), som invitert innleder om 

prosjektet «10 000 Happy Birthdays», 30. april – 2. mai 2015. 

 Rotary International Institute og Convention, Sao Paulo (Brasil), 4. – 9. juni 2015.  

 

FRK-medlem Leif Kilnes har vært distriktskasserer under guvernør Jostein By i arbeidsåret.  

   
FRK-medlem Rolf Thingvold er utpekt til District Youth Excange Officer (DYEO) og har: 

 Deltatt på PETS på Solstrand på Os i mars med innlegg om ungdomsutvekslingen. 

 Besøkt Bergen Sydvesten RK, Egersund RK, Bryne, Klepp og Nærbø RK, og Karmøy 

Vest RK for å promotere ungdomsutvekslingen. 

 Besøkt  Bodø, Lillehammer og Lillestrøm RK. 

 Deltatt på Rotary International  Convention i Seoul som District Chair, DYEO sammen 
med flere kollegaer. To dagers pre-Convention for ungdomsutveksling hvor det var 
mange parallelle sesjoner. 
Rolf gir uttrykk for at dette var veldig interessant og nyttig for funksjonen hans i 
distriktet og en stor opplevelse å delta på en konferanse med 43 000 deltaker fra hele 
verden. Verdenspresidenten Ravi samt Ban Ki-moon stod for åpningen, der FN’s 
generalsekretær takket Rotary for deres sterke engasjement rundt Polio, samt at 
Rotary var en av grunnleggerne som var med å etablere FN høsten 1945.  



 
 

 
6 

 

 

«Det er da du skjønner at du som Rotarianer er med på noe større». 
Rolf Thingvold DYEO 

 
President Frank-Rune Ås : 

 Deltok på distriktskonferansen i Førde i september 2016 

 Deltok på distriktet sitt Vårmøte på Skei 26. mai 2016 
 

Innkommende president Terje Olav Øen: 

 Deltok på Pre-PETS på Skei 2. desember 2016 

 Deltok på PETS og Ekstraordinært Årsmøtet for  distriktet på Solstrand på Os i 
mars 2016 

 Deltok på distriktet sitt Vårmøte på Skei 26. mai 2016 
 

Prosjekter: 

FRK har i år prioritert to prosjekt ungdomsutveksling og ShelterBox: 

  

Ungdomsutveksling: 

Førde Rotaryklubb skal ta imot den 

amerikanske utvekslingsstudenten Ian 

Rubish fra Owatanna, en by med 25.000 

innbyggere, sør for Minneapolis i staten 

Minnesota. Ian skal vere elev ved Hafstad vg. 

skule, og Jostein Tjugum vil vere 

klubbkontakt (rådgjevar) for han.  

Kostnaden for Førde Rotary vil være i 

overkant av kr. 25.000. Sist vi hadde 

utvekslingsstudent var i 2003 (Alex Rodgers, 

New Zealand). En student fra USA skulle 

komme 2007, men dette ble kansellert. 

Førde Rotaryklubb sin siste utsendte 

utvekslingsstudent var Guro Thingvold 2009-

2010 (La Crosse, Wisconsin, USA). 

Det bli arbeidet med å få tak i verts-familier til Ian, første bolken fram til jul er sikra. 

Samstundes sender vi Birte Kamille Øen (17) til White Bear Lake, som også er en by på 

25.000 innbyggere og ligger  nordøst for Minneapolis i Minnesota, USA. Hun er i dag elev ved 

Hafstad videregående skole og skal gå på high school med samme navn som byen. Vi vil 
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møte henne på årsmøtet der hun presenterer seg for klubben. Rolf Thingvold (DYEO) har 

ansvar for de 4 utvekslingsstudentane som vårt distrikt (2250) sender ut til høsten. 

 

ShelterBox: 
Vi har kjøpt en ShelterbBox. ShelterBox er en internasjonal nødhjelpsorganisasjon som leverer 

bokser med telt og annet livbergende utstyr til mennesker i katastrofe- og konfliktområder. En 

komplett ShelterBox koster 6000 kroner, ferdig pakket og levert i katastrofeområdet av våre 

ShelterBox Response Teams. Den gir mennesker utsatt for natur- eller menneskeskapte katastrofer 

husly, verdighet og en mulighet til gjenoppbygging av sine liv.  

Hver ShelterBox er nummeret med et unikt sporingsnummer, slik at giveren kan følge 

boksen fra lageret ut til katastrofeområdet.  

 

Arrangementer: 

 

Distriktskonferansen 2015: 

Klubben var teknisk arrangør av Distriktskonferansen for Rotary distrikt 2050, som ble 

gjennomført i Førde på Scandic Sunnfjord Hotel 25. -27. september med 75 deltagere.  

Avgående president Rolf Thingvold var klubben sin leder for arrangementet.   

Tema var «Lokal i det globale – global i det lokale». 

Arrangementet ble solid gjennomført med gode foredragsholdere og et fengslende sosialt 

arrangement rundt middagen på kvelden. Gode tilbakemeldinger fra deltakerne ---- og 

hotellet viste seg fra sin beste side. 

Økonomisk ga arrangementet et godt bidrag til klubbkassa. 

 

50-års jubileum: 

Førde Rotaryklubb er 50 år i år. Jubileet skal markeres med et arrangement med middag for 

medlemmene med ledsagere og inviterte gjester på Sunnfjord Hotell 17. september i år. 

Lokaler i Hugleik og i Amfiet er reserverte fra kl 17.00. 

 

Julebord fredag 13. desember: 

 Service-prosjektkomitéen arrangerte julebord for medlemmene 

med følge, med Peter Olav Midthun var som leder. Nær 30 personer 

deltok. Helt ideelt for lokalet på Førde Hotell. Stemningen var god! 

Allsang ble akkompagnert av Margorzata Tveit på elektrisk orgel. 

Peter hadde quiz og loddsalg der gjestene selv hadde med gevinster. 

Kvelden ga overskudd og bidrag til klubben sine gode saker.  
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Aktiviteter: 

 

Samarbeide med Førde-festivalen: 

Klubben vil videreføre arbeidet med talentprosjektet. Talentene i år kommer fra Kenya, 

Malawi og Norge. Vi skal være talentkontakter for Festivalen og sørge for lokal transport for 

deltakerne til arrangementer i perioden søndag 3. juli til mandag 11. juli.  Vi skal stille minst 

2 personer til disposisjon i denne perioden og , 5-6 medlemmer vil bli engasjerte for å 

håndtere dette spennende oppdraget. 

 

Lunch for 19 utvekslingsungdommer i Førde: 

19 ungdommer fra hele verden var på reise får å se det Vestlandet har å by på før de skulle 

avslutte sitt Rotary-opphold her i landet. Vår klubb, ved president Frank-Rune Ås, var 

vertskap for en taco-lunch i Sparebanken Sogn og Fjordane sin kantine for hele gruppen og 

deres ledere. Taco vakte jubel og det var god stemning blant deltakerne under lunchen.  

De hadde i forkant vært på en liten spasertur i Førde. 

 

Innsamlingsaksjonen 2015: 

Også i år stilte vi sterkt med biler til transport av bøssebærere i forbindelse med TV-aksjonen 

høsten 2015. 

 

Dugnad i Rotaryparken og Førde Helsetun – Sansehagen: 

 D 
9. mai gjennomførte klubben den årvisse dugnaden i Rotaryparken på Øyrane og i 

Sansehagen ved Førde Helsetun. Rotaryparken ble ryddet for søppel og gamle kvister. I år 

hadde folk fra asylmottaket gjort en prisverdig innsats på forhånd, så klubben sin ryddejobb 

ble enkel og personell kunne overføres til Helsetunet. Ved Helsetunet får vi presentert en 

ønskeliste med oppgaver som de ønsker utført. I tillegg til rydding i bed, raking, gjødsling og 

kalking, ble det i år saget ned et tre, og det gamle bringebærstativet ble reparert med nye 

strenger og fjøler.  
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Tilbakemeldinga fra Helsetunet viser at de setter stor pris på den innsatsen klubben gjør. 

Dugnad i Sansehagen 

Takk til Åsmund Rakke og Leif Kilnes som koordinerte arbeidet på de to dugnadsstedene.     

 

Jubileumsskrift til 50 – årsjubileet: 

Jon Lavoll, Asmund Rakke, Leif Kilnes og Olav Reiakvam arbeider med saken og melder at 

«jubileumsskrift vil det bli» selv om det er noen utfordringer med stoff for perioden etter 

2007 der klubbavisa mangler. De vil gjøre så godt de kan gjennom sommeren.  

Det vil bli hilsener fra Rotary-representanter og ordfører i Førde. Jon er ferdig med sin 

redaksjonelle del. Olav og Åsmund arbeider fortsatt med stoff og bilder. Det er et savn at de 

har så lite stoff etter 2007, men vil bruke tilgjengelige årsmeldinger fra denne perioden.  

Olav ser på « Inner wheel» sitt arbeid i Førde og på billedmaterialet.  

 

Førde Rotaryklubb sin  hjemmeside på internett: 

Klubben har nå en hjemmeside som begynner å ta form på internett. Vi har fortsatt 

utviklingsarbeid å gjennomføre. Takk til Amadow Jallow som er vært drivkraften i utviklingen 

og vedlikeholdet av siden.  

 

Tilgjengelig medlemsoversikt med bilde: 

Det er i gang et arbeide for å få til en oversikt over  medlemmene med bilde og litt kort 

informasjon spesielt rettet mot nye medlemmer. Takk til Olav Reiakvam som har startet 

arbeidet fotografering av medlemmene som ledd i arbeidet med å få dette til. 

 

Samarbeid med Florø Rotaryklubb: 

Klubben har deltatt i et bedriftsbesøk i Florø etter invitasjon fra Florø Rotaryklubb. 

Florø Rotary klubb ble invitert og deltok under vårt møte med omvisning i Hafstadparken. 

Vi fikk gode erfaringer fra kontakten og ser det som aktuelt med flere slike fellesmøter. 

Førde 20. juni 2016  

Frank-Rune Ås 

President   
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Program 

Høst 2015: 

Dato Emne Innlegg ved 

09.08 Tur ved Bekkjavatnet m/kaffe  

17.08 Videobasert helseteneste – statusrapport frå 
Sogn og Fjordane 

IKT-sikkerheitsleiar Jarle Øen, 
Helse Førde Terje Olav Øen 

24.08 Klubbmøte/Presidentskifte President Rolf Thingvold 

31.08 Pilgrimsvegen til Santiago de Compostela Halvard A. Møgster 

07.09. Egoforedrag Øyvind Høstaker 

14.09. EM i vektløfting 2016 Stian Grimset 

21.09. Klubbmøte  Innkommende president  
Frank-Rune Ås 

28.09. Ikke møte p.g.a distriktskonferanse helga før  

 

05.10. Presidentskifte  
Avgående president Rolf Thingvold 
Påtroppende president Frank-Rune Ås 
 
 Egoforedrag 

 
 
 
 
Gunnar Heggheim 

12.10. Møtet flytta til 14.10.  

14.10. Bedriftsbesøk  
BG Norge As på Fjord Base i Florø kl 18.30 

Rolf Pedersen i BG Norge 
Invitert av Florø Rotaryklubb 

19.10.  Besøk på Mo vg skule Liv Horvei 

26.10. Flyplasstrukturen Rolf Sanne Gundersen 

02.11. Sparebankstiftinga Pål Fidjestøl 

9.11. Legevakt og akuttmedisinsk beredskap Terje Olav Øen 

16.11. Smart Connect Frode Steen 

23.11. Presidentens time / Klubbmøte President Frank-Rune Ås/ 
Komitéleiarane 

30.11. Bedriftsbesøk på Førde Norsksenter 
Arbeid med flyktninger i Førde kommune 

Aud Sletteland Soleim / Grethe 
Hammer Strømmen 

04.12. Julebord Thon Førde Hotell Service-prosjektkomiteen 
Leder Peter Olav Midthun 

07.12. Ikke møte: pga julebord 4.12  

14.12. Stølane i Førde - frå fjord til bre: 
Presentasjon av arbeidet boka som Førde 
Historielag har ferdigstilt. 

Berit Gjerland 

21.12. Bedriftsbesøk på Førde Gjestehus og Camping Bjørn Inge Geithus 
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Vår 2015: 

Dato Emne Innlegg ved 

04.01. Nytt frå distriktet  Guvernør Jostein By, Førde RK

 
11.01.   Klubbmøte 

-       Fokus på arbeid i komitéene 
President Frank-Rune Ås / 
Komitéene 

18.01. Fagopplæring / Lærlingordninga  Jorunn Kirketeig 

25.01. Sri Lanka – land og folk 
+prosjekt Sunnfjord Folkehøgskule + 

Sarah Arumugam 
-past Rotaractor President of 
local Rotaract Club 

01.02. Brann- og beredskap i Førde kommune Bernhard Øberg 

08.02, Strålebehandling til kreftpasientar. Moderne 
behandling med eit historisk perspektiv. 

Overlege/onkolog Mads 
Holmberg 

15.02. Volleyballmiljøet i Sunnfjord - suksessfaktorar Jan Ove Hafstad 

22.02. Egoforedrag Anna M Tveit 

29.02 Framtida til Førde kommune sett med 
ordføraren sine auge 

Olve Grotle 

07.03. Hørsel og hørselshjelp Overlege Einar Solheim 

14.03. Stadnamn  Arne Aasland 

21.03.       Ikke møte: Påskeuka   

28.03. Ikke møte: 2. påskedag   

04.04. Strålebehandling til kreftpasientar. Moderne 
behandling med eit historisk perspektiv. 

Overlege/onkolog Mads 
Holmberg 

11.04. Klubbmøte  President Frank-Rune Ås 

18.04. Egoforedrag  Britt Tjønneland 

25.04 Førdefestivalen 2016 Hilde Bjørkum 

02.05. Bedriftsbesøk Reiakvam Foto 
-eit yrke i endring/møte med den digitale verda 

Olav Reiakvam 

09.05. Dugnad 
-       Rotaryparken 
-       Sansehagen – Førde Helsetun 

  

16.05. Ikke møte: 2. pinsedag   

23.05. Hafstad idrettspark Håkon Fimland 

30.05. Klubbmøte President Frank-Rune Ås 

06.06. Mentro – Attføringsverksemd Robert Dahl 

13.06. Besøk på UWC Elisabeth Bøe og Ola Hovland.  

20.06. Årsmøte President Frank-Rune Ås 
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Styret og komiteer i Førde Rotaryklubb 2016 – 2017 

Styret: 
President :    Terje Olav Øen 
Past president:                        Frank-Rune Ås 
President elect:   NN                       
Kasserar:                                 Jostein Angedal 
Styremedlem:                        Leif Kilnes 
Sekretær:                                Amadou Jallow   IKT-ansvarleg:            Amadou Jallow 
 
Kommunikasjonskomité – 2016-17 

Gunnar Heggheim - leiar 
Ole Magnar Stein  
Jon Lavoll 
Per Arne Furseth 
Oddjørn Tefre 
Jostein Tjugum 
Øyvind Høstaker  
 
Medlemskomité – 2016-17 

Arnljot Ramstad- leiar 
Kåre Knutsen Bratten 
Liv Judit Straume 
Britt Tjønneland 
Tore Berqvam 
Knut Fonn 
Åsmund Rakke 

 
Service-prosjektkomité – 2016-2017 

Olav Reiakvam - leiar 
Peter Olav Midthun  
Liv Horvei  
Åge Stafsnes 
Inge Kaada 
 
TRF-komité – 2016-17 

Leon Haugsbø - leiar 
Geir Andvik  
Oddvar Huseklepp 
Asbjørn Fjose 
Nyonga Amundsen 
Andre Didriksen 
Malgorzata Tveit 
 
Utvekslings komité 2016-2017 
Jostein Tjugum - leiar 
Leon Haugsbø  
Geir Andvik 
Øyvind Høstaker 
Rolf Thingvold 


