
 
 

Årsmelding for Giske Rotaryklubb 2016-2017 

President: Inger Marie Seth 

Innkommende President: Halvard Skjong 

Sekretær: Ludvig Kåre Øyen 

Styremedlem: Thorvald Skogheim 

Kasserer: Kjetil Molnes 

Past president: Elisabeth Sundgot 

 

Komiteer: 

 
Klubbadministrasjon/programkomité 
Sverre Ola Roald- programkoordinator 
Svein Kobbenes – Service/prosjekt 
Anette Uggedal – TRF/ungdomsarbeid 
Marit Vik – medlemskapsutvikling 
Inger Marie Seth – president 
Halvard Skjong – innkommende president 
Ludvig Kåre Øyen – sekretær 
Kjetil Molnes – kasserer 
Elisabeth Sundgot – past president 
 

 
Rotary Founddation + ungdomstjenesten 
Anette Uggedal – leder (CRFO) 
Ninni R Nordstrand 
Severin Haugen 
Hans Olav Gjendem 
Kjellaug Liset 
Georg Pantelatos 
Andreas Rørvik 
 

 
Medlemskap/medlemskapsutvikling 
Marit Vik – leder (Elisabeth fra mai -17) 
Margrethe Høybakk 
Terje Austnes 
Oddvin Remme 
Ole Strand 
Ivar Isene 
Fred Loe 
 

 
Service/prosjekt 
Svein Kobbenes – leder 
Egil Synes 
Rolf Synnes 
Kårstein Synes 
Arvid Giskeødegård 
Arnt Dahle 
Hans Oksnes 
Thorvald Skogheim 
Olger Arne Synnes 
 

  
PR/informasjon 
Ludvig Kåre Øyen 
Kari Løken 

 

Ikke dedikerte til komiteer: 
Jens Fylling 
 

 



 
 

Styremøter 
Det er avholdt 3 styremøter og klubbsamråd i løpet av dette rotaryåret. I tillegg kommer 

klubbens årsmøte. Perioden fra sommerferien og til distriktskonferansen, var fokus på 

konferansen, og andre klubbsaker ble behandlet utover høsten.  

Arbeidskomitè for Distriktskonferansen høsten 2016 

Med i arbeidsgruppa var Inger Marie Seth, Ludvig Kåre Øyen, Oddvin  Remme, Kari 
Løken, Marit Vik, Halvard Skjong, Margrethe Høybakk og Elisabet Sundgot. Gunnar 
Kvalsund, guvernør for distrikt 2305, møtte også på de møtene han hadde mulighet for å 
møte, og var aktivt deltakende i planlegging av konferansen fra først til sist.  

Komitéarbeid som ble utført før sommeren 2016, er beskrevet i årsmelding for 
rotaryåret 2015-2016. 

I rotaryåret 2016-2017 ble det avholdt 3 komitémøter fra og med august til 
distriktskonferansen gikk av stabelen helga 23.-25.sept ved Hotel Waterfront, Ålesund. 
Dette i tillegg til oppgaver som var fordelt til det enkelte komitèmedlem og/eller 
klubbmedlem. Både komitèmedlemmene og alle andre klubbmedlemmer jobbet hardt 
for at årets konferanse skulle bli slik vi ønsket.  

..og den ble vellykket! Alle stod på og det var mange gode tilbakemeldinger fra deltagere 
på konferansen.  

I etterkant av konferansen sendte vi ut takkebrev med invitasjon til møte med Giske 
Rotaryklubb 2.febr. til alle sponsorer. Dette fordi vi ville gjøre litt stas på alle som hadde 
bidratt til at konferansen ble så vellykket som den ble.  

Se vedlegg – program for distriktskonferansen 

 

Medlemmer 
Målet for rotaryåret var å øke antall medlemmer med 3. Vi startet i juli 2016 med 32 

medlemmer. Derav 8 kvinner. Vi avsluttet i juni 2017 med 35 medlemmer. Derav 10 

kvinner.  

Komitéarbeid 
Presidenten foreslo at komitèene skulle ha ansvar for hver sine måneder med program. 

Dersom en foredragsholder uteble, eller meldte avbud, var det komitèen som hadde 

ansvaret for programmet på den aktuelle dagen, som hadde ansvar for program på det 

aktuelle møtet. Sverre Ola Roald, sa ja til å være programkoordinator og var bindeleddet 
mellom komitèene og styret/ klubbadministrasjonen. Vi startet året med et arbeidsmøte 

der komitèene jobbet med tema og konkrete innspill til program for rotaryåret. Innspill 

fra programkoordinator underveis i året, var at det opplegget fungerte greit.  

Ellers har det vært tradisjonelt komitèarbeide. Komité for service og prosjekt ordnet 

med merking av stien til Seilmerket- Brimneset. 



 
 

RYLA 
Giske Rotaryklubb greide ikke å stille med deltagere til Ryla dette rotaryåret. Ryla ble 

avlyst i sin helhet pga. for få påmeldinger. Giske Rotaryklubb vil jobbe mer for å få med 

deltagere på neste års Rylasamling.  

The David School 

Søknad om David School prosjekt kjøres av Volda RK. Søknad om Matching Grant avslått, 
ny søknad med redusert omfang sendes inn. Thorvald vil presentere opplegg for 
«Fadderbarn» ved skolen. Idè om samarbeid mellom David School og Valderøy 
Barneskole skal følges opp. 

Aktiviteter  

Tradisjonelle aktiviteter og fester: 
 Oppstart av rotaryåret ble gjort med tur til Bårevika på Molnes.  

 Årets juleavslutning var hjemme hos Anette. Hyggelig kveld med gløgg og noe å 
bite i.  

 Årets guvernørbesøk var en fin kveld, med vår egen Gunnar Kvalsund på besøk. 

 Torskemiddag hos PSS. 

 Sommerfest med presidentskifte i Fløteløa på Godøya.  
 

Dugnader 
Ansvarlige v/søndagsskolen er tilbudt hjelp fra Giske RK. Ingen interesse for dette så 

derfor avslutter klubben dette prosjektet.  

Gjester/foredrag/bedriftsbesøk 

 Oppstart av rotaryåret- Vi møtes for å ha det kjekt sammen og å prate om året 
som kommer- Bårevika 

 Orientering om Røde Kors avd. Ålesund v/Birte Vik 

 Besøk i  Øygardshamna 

 Besøk hos "Fuglefjellet" hvor daglig leder Toivo Nilsen tar imot oss 

 Aina Godø fra Godøya bor i Alanya og er medlem i Alanya Rotaryklubb. Hun 

forteller om klubben sin og om det å bo i Tyrkia. 

 Presidentens kveld - siste gjennomgang av arrangementet rundt 
Distriktskonferansen. 

 Fredag - Søndag 23 - 25 Waterfront Hotel i Ålesund -Distriktskonferansen 

 Evaluering av Distriktskonferansen. Kaffe og kake. 

 Prosjektkomiteens kveld v/ Svein Kobbenes. Status og planer samt tema til 
diskusjon. 

 Besøk- Sunnmøre Museum - Anne Lise Hessen Følsvik tar imot oss på 
Ytterlandsstova. 



 
 Guvernørbesøk  

 Besøk hos operasjonssentralen ved Sunnmøre Politidistrikt. Fellesmøte m Sula 

RK  

 Aktuelt tema til diskusjon v/Svein 

 Øygardshamna -Besøk hos Momentum v/Arvid Giskegjerde 

 Årsmøte 

 Devoldfabrikken Fellesmøte for Nordre Sunnmøre region. Foredrag og sosialt 
samvær m/servering. 

 Besøke atelieret til kunstner Olaf Leon Roald 

 Juleavslutning - hjemme hos Anette 

 Palliasjon - for hvem? v/Tore Nordstrand Uggedal - spesialsykepleier Giske 

kommune 

 Samhandlingsreformen, ansvarsfordeling mellom sykehus og kommunen. 
Foredrag v/Britt Tyrholm Walderhaug 

 Presidentens kveld -med inviterte sponsorer av DK2016. Servering av fingermat, 
brus og kaffe. 

 "Sentrum i Giske kommune" - tema til diskusjon v/Gunnar Kvalsund 

 Fellesmøte med Ålesund Rotaryklubb- Tema: Utvikling og planer for Moa 

Butikksenter v/ Anne Nærbøvik 

 Torskemiddag med program - Opptak av ny medlem Ingrid Ulheim 

 Arbeidsmarkedet i dag og fremover v/markedskoordinator i NAV, Per Atle 
Sjåstad 

 Bedriftsbesøk Plantasjen sammen m/ Sula RK  

 "Nærpolitireformen" - hvilke konsekvenser dette har for Giske kommune? 
Foredrag v/ lensmannen i Giske , Hans Eirik Pettersen. 

 Besøker Tafjord konsernet på hovedkontoret hvor de markerer 100 år. 

 Ørskog RK inviterer Rotaryklubbene i Nordre Sunnmøre til temakveld. Kaffe og 

enkel servering først, før møtet starter kl. 19.00. Tema: Lyntogforbindelse 

mellom Oslo og Trondheim/Møre og Romsdal. v/ Thor Westergaard Bjørlo, 
sekretær Lyntogforum M&R. 

 Besøk på Alnes Fyr og Opplevelsessenter sammen med og Ålesund RK. Det blir 

servert kaffe og kake i forbindelse med omvisninga. 

 Karin Holstad og Gerd Fjellanger fra Hareid RK presenterer prosjekt 

"Mamaklara" i Peru.  

 Informasjon om anskaffelse av ny redningsbåt v/Bjørn Hjelle fra Giske 
Brannkorpsforening  

 Innkommende president sin kveld 

 Fløteløa -Sommerfest med presidentskifte 

 Egoforedrag ved Ingrid Ulheim 

 Brimneset -Merking av stien til Seilmerket 

 I hagen til Kari og Gunnar -Sosialt samvær siste møtet før ferien 



 

 

Klubbmøter ellers 
Medlemmer har deltatt på 3 fellesmøter med de andre klubbene i Nordre. I Giske 

Rotaryklubb ble det etter innspill bestemt at det gjennomføres ordinære klubbmøter de 

ukene det også arrangeres fellesmøter. På disse klubbmøtene kan det refereres fra 
fellesmøtene.  

Klubbmøtene starter kl.2000, men vi starter med kaffe og prat kl.1930 for de som 

ønsker det.  

Klubben har dette rotaryåret vedtatt to utgiftsposter som ikke var budsjettert.  

1 - Støtte til "Mama Klara" med kr. 5.000 ,- 

2 - Støtte til "Brann/redningsbåt" med kr. 10.000,-  

Begge prosjektene ble presentert på klubbmøter. Giske Rotaryklubb ønsker å bidra både 

lokalt og nasjonalt/internasjonalt. Derfor ble disse prosjektene støttet av vår klubb. 

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

Hamar, Pets arrangement  og ulike samarbeidsmøter.  

 

 

Vigra 12.11.17 

 

President 2016-2017 Giske Rotaryklubb 

 

Inger Marie Seth 

  


