
 

Årsmelding for Giske Rotaryklubb  
2014-2015 
Styret si sammensetting har vøre: 

President:   Oddvin Remme 
Sekretær:   Ludvig Kåre Øien 
Kasserer:   Kjetil Molnes 
Past president:   Marit Vik 
Innkommende president:  Elisabet Sundgot 
Styremedlem:   Torvald Skogheim 
 

Komitéer: 

 

Klubbadministrasjon 
/programkomiteen 
 

Oddvin Remme - nestleder 
Elisabet Sundgot 
Hans Oksnes 
Arnt Dahle 
Ole Strand 
 

 

Rotary Founddation + 
ungdomstjenesten 
  
Inger Marie Seth - leder (CRFO) 
Thorvald Skogheim 
Svein Kobbenes 
Severin Haugen 
Georg Pantelatos 
Fred Loe 
 

 

Medlemskap/medlemskapsutvikling  

 
Marit Vik – leder 
Hans Olav Gjendem 
Margrethe Giskegjerde Høybakk 
Ninni Roland Nordstrand 
Kjellaug Raknes Liset 
Kjetil Molnes 
Andreas O Rørvik 

 

Serviceprosjekt 
 
Olger Arne Synnes - leder 
Egil Synes 
Kårstein Synes 
Sverre Ola Roald 
Rolf Synnes 
Kari Løken 
 

 
PR/informasjon 
 

Gunnar Kvalsund - Mediakontakt 
Ludvig Kåre Øyen– WEB ansvarlig 
  
 
 

 

 
Ikke dedikerte til komiteer: 
 

Ivar Isene 
Jens Fylling 
Arvid Giskeødegård 
 

 

Styret har hatt 3 styremøte dette rotary året , klubbens årsmøte og eit ekstra årsmøte for å få på plass 

styret for 2014-2015. 

Klubben hadde besøk av distriktsguvernør Knut Kvalvågnes med sin Rosa. 

Ved  rotaryåret sin start hadde klubben 30 medlemmer, av disse var 7 kvinner. 



 

Medlemmer 
Målsettinga var å auke medlemstallet med 1 person, siden det foregående år var et frafall av medlemmer, 

styrket vi året med 3 nye medlemmer, Elisabet og Torvald sto for rekrutteringsarbeidet.  "Ved Rotaryårets 

utgang var det 32 medlemmer og av disse 8 kvinner" 

Komitéarbeid 
Det har vøre et godt og tradisjonelt arbeid i komitéene også dette året. Dette året hadde vi en ekstra 

komité som arbeidet med å få til et bredere samarbeide, det var en liten prosjektgruppe men Gunnar dro 

det hele i gang og fulgte opp. 

Komiteen ble «Utvikling i Giske» 

Det ble avholdt 4 møter med mål å få til noe. 

Tema: Hvordan utvikle havnene i Giske, : Hvordan møte fremtiden innen produksjon og teknologi, 

Et regionalt møte om næringsutvikling? Hvor skal sentrum i Giske utvikles? 

 

The David School 
Giske Rotary støttar framleis arbeidet med The David School i Sierra Leone og har dette rotaryåret vedteke 

å støtte ein lærarskulestudent ved denne skulen. 

Sommercamp. 

Det store prosjektet dette året ble sommercamp som i løpet av dette Rotaryåret året ble planlagt,  

det ble gjennomført en rekke samarbeidsmøter med Ørsta, Volda og Sula Rotary, samt kontakt 

med koordinator for Campen i Norge,  Program ble koordinert og avtaler ble inngått en takk til 

Inger Marie for vel gjennomført jobb. Gjennomføringen skjedde i det nye Rotaryåret. 

Aktivitetar 
Tradisjonelle aktivitetar og festar: 

 OOppppssttaarrtt  aavv  rroottaarryyåårreett  vveedd  RRoottaarryysskkiivvaa  ppåå  SSiiggnnaalleenn.. 

 JJuulleemmiiddddaagg  ppåå  FFoollee  ggøøtttt  ppåå  YYtttteerrllaanndd,,  ddeett  åårreett  vvii  vveenntteett  ii  22  ttiimmeerr  ppåå  mmiiddddaagg  oogg  ffiikkkk  ddeenn  ggrraattiiss.. 

 ÅÅrreettss  jjuulleeaavvsslluuttttnniinngg  bbllee  aannbbeeffaalltt  jjuulleekkoonnsseerrtt  ii  VViiggrraa  KKyyrrkkjjee.. 

 PPllaannllaaggtt  ttoorrsskkeemmiiddddaagg  bbllee  aavvhhoollddtt  ppåå  AAiirrppoorrtt  HHootteellll,,  ddeennnnee  kkvveellddeenn  bbllee  ttoo  nnyyee  mmeeddlleemmmmeerr  ttaatttt  oopppp.. 

 SSoommmmeerrffeesstteenn  vvaarrtt  ii  åårr,,  ssoomm  ii  ffjjoorr,,  aarrrraannggeerrtt  hhooss  HHaannss  PPeetttteerr  GGooddøø  ppåå  FFlløøtteelløøaa..  GGoodd  ooppppsslluuttnniinngg,,  ggooddtt  

vveerrttsskkaapp  oogg  ggooddee  llookkaallee.. 

Dugnader 
 To dugnader på Søndagsskulehuset på Roald. 

Gjestar/foredrag på klubbmøte 
 Ole inviterte oss ombord i den nye tråleren "Havstrand" Sula Rotary var invitert samen med oss 

 Orientering om Vigrahallen v/Meberg 

 Kommunereformen v/Ordfører Knut Støbakk 

 Landbruket i Giske v/ Odd Christian Stenerud 

 Brannværn/Førstehjelp/Røde kors 

 Flyktningmottak i Giske v/Flyktningkonsulenten 

 Diskusjonsforum, Tema: "Det nye året" 



 

 Besøker den nye Barneskulen på Valderøya, Terje Austnes 

 ”Vårtorskefisket i Borgundfjorden – utvikling fram til i dag ” 
Foredrag v/Sverre Ola Roald 

 ”Fra Haahjem Mekaniske til Optimar – en industrihistorie over  
40 år” – del 1 og del 2 på to kvelder.    Foredrag ved Svein Kobbenes 

 Ledelse av kommunen v/ Rådmann Marit Larssen 

 ”Min vei tilbake på to bein” v/ Georg 

 Bypatrioten med Trine Klemetsen (Presidentens kveld) 

 "Møreaksen som binder Sunnmøre til Romsdal/Nordmøre og samtidig fastlandsforbindelse til 
Midsund og Aukra" foredrag v / Gunnar Kvalsund 

 

Klubbmøte elles 
Det ble en rekke diskusjons kvelder dette året med ulik tema. 

Andre viktige tilstelninger i Rotary. 
Klubbens styremedlemmer har deltatt på ulike arrangementer som Distriktskonferanse i Molde, Pets 

arrangement på Vestnes og ulike samarbeidsmøter 

Utnevning av Paul Harris Fellow 
Klubben hadde glede av å dele ut to Paul Harris-priser på sommeravslutning. Nils Roald for sitt fantastiske 

arbeid med idretten på Vigra, og Ole Strand for sitt engasjement i i Giske Rotaryklubb. 

 

Vigra 1 des 2015 
President 2014-2015, Giske Rotaryklubb 
Oddvin Remme 


