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Kårstein Synes – leder 
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Gunnar Kvalsund 
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Hans Oksnes  
Olger Arne Synnes  
Per Otto Tyrholm 
 

  
IT/WEB/PR/samfunnskontakt 
 
Fred Loe - CICO/Web editor 
Kari Løken - PR/samfundskontakt/Web editor 
Ludvig Kåre Øyen - Web editor 
 

  
Programkoordinator 
 
Inger Marie Seth 
 

 

President: Anette Alwander 

Innkommende president: Terje Austnes 

Past president: Halvard Skjong 
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Program Giske Rotaryklubb 2018/2019: 
 
9/8: Presidentens kveld 
16/8:  Planlegging årets aktiviteter med program og komitearbeid 
23/8:  Tverretatlig samarbeid mot arbeidslivskriminalitet v/Inger Marie Seth 
30/8: Besøk Ålesund kunnskapspark 
6/9: Presidentens kveld 
13/9: Styremøte og klubbmøte – Kårstein i gode og onde dager v/Kårstein Synes 
20/9: Fylkesfotoarkivet v/Ragnar H. Albertsen 
27/9:  Åpent klubbmøte i forbindelse med Giskedagene  
30/9: Stand på Giskedagene på Øygardshamna 
4/10: Presidentens kveld 
11/10: Joanna Ervik – Skoleprosjekt på Filipinene 
18/10: Eldar Vindvik – Krillfiske i Sydishavet 
25/10: Hvordan skal klubben utvikle seg fremover? v/Terje og medlemskapskomiteen 
1/11: Presidentens kveld 
8/11: RYLA, styremøte og klubbmøte. Slektsforsking v/Gunnar Morsund 
9/11:  RYLA 
10/11: RYLA 
15/11: Vi løfter kommunikasjonen i Rotary v/Kari Løken 
22/11: Livet i Norge v/Esther Bavani Kalvø 
29/11:  Besøk av distriktsguvernør – møte med klubbadministrasjonen og klubbmøte 
6/12: Årsmøte 
11/12: Julemiddag på PSS 
20/12: Juleavslutning hjemme hos Kari og Gunnar 
27/12: Juleferie 
3/1: Presidentens kveld – planlegging av vårens aktiviteter 
10/1: Besøk av RYLA-deltakere 
17/1: Min jobb som næringsutvikler v/Gunnar Kvalsund 
31/1: Vi går for Get v/Kari Løken 
7/2: Lokalhistorie fra Vigra v/Kjetil Molnes 
14/2: Bedriftsbesøk hos Rørvik samdrift 
20/2:  Fellesmøte Ålesund Øst RK i nye lokaler til NAV Ålesund på Notenesgata 
28/2: Å sitje i presang og vigringer som satt i presang v/Severin Haugen 
7/3: Torskemiddag på PSS 
14/3: Kajakkpadling v/Øystein Pilskog fra Kajakkguiden 
21/3: Opplæring innen kriminalomsorgen v/Julianne Synes Vågsholm 
28/3: Jordan Peterson – 12 rules for life v/Terje Austnes 
4/4: Samarbeid med Giske fotoklubb v/Odd Helge Rabbevåg 
11/4:  Styremøte og klubbmøte. Ungt entreprenørskap v/Henrik Wang 
18/4: Møtefri 
25/4: Mål og planer for 2019/2020 
2/5: Sierra Leone-prosjekt v/John Stennes 
9/5: Bli-kjent-kveld på biblioteket  
16/5: Avlyst 
23/5: Bilder og historier v/Ludvig Øyen 
30/5: Møtefri 
6/6: Rekefest 
13/6:  Byvandring v/Kjetil Molnes og Sverre Ola Roald 
20/6: Presidentskifte 



27/6: Sosialt hjemme med Inger Marie og Oddvin 

Styret/klubbadministrasjon 
 
Klubben har hatt tre styremøter, et årsmøte og et møte med guvernøren. Klubben har vært 
representert på alle presidentfora i løpet av året. Innkommende president har deltatt på PETS og 
styreseminar.  
 
Det ble delt ut en Paul Harris Fellow til klubbens medlem Inger Marie Seth. 
 
 

Økonomi 
 
Klubben har god økonomi, se vedlagt budsjett/regnskap fra kasserer. 
 
 

Medlemsutvikling 
 
I løpet av året har to av medlemmene meldt seg ut av klubben. Klubben har nå 30 medlemmer og 
omtrent halvparten er aktive medlemmer som kommer på møter og bidrar i klubbens arbeid. 
Klubben har hatt egne møter der vi har diskutert medlemskap og utviklingen i klubben. På disse 
møtene har vi hatt idemyldring på hvordan vi kan trekke oss til medlemmer som ønsker å bidra i 
klubben. Dette arbeidet er viktig for klubbens fremtid. 
 
 

Komitearbeid 
 
Dette året har klubben organisert seg i fem forskjellige komitéer: Klubbadminstrasjon, 
TRF/ungdomstjenesten, medlemskap/utvikling, service/prosjekt og 
PR/kommunikasjon/samfunnskontakt. Klubben har valgt å ikke ha en egen komité for program, da 
dette arbeidet er lagt til de forskjellige komitéene som får ansvar for å finne godt innhold til møtene. 
Inger Marie Seth har hatt rollen som programkoordinator, hvilket betyr at hun har følget opp at hvert 
møte har et program. Denne måten å organisere klubbens program har fungert godt. 
 
 

RYLA 
 
Det ble sendt to deltakere til RYLA i Ulsteinvik i 2018, Martine Skog Skulstad og Joakim Husevåg 
Synes. Begge to kom tilbake til klubben i januar og fortalte om sine opplevelser med RYLA. De var 
veldig fornøyde med sin deltakelse og hvordan arrangementet var lagt opp. 
 
 

Aktiviteter/klubbmøter 
 
På to av klubbmøtene med eksterne foredragsholdere, ble det delt ut et diplom der klubben takket 
for innsatsen og som viser at klubben skjenker 200 kroner til PolioPlus-prosjektet i deres navn. Ellers 
har eksterne foredragsholdere mottatt en blomst som takk for hjelpen.  
 
I løpet av året har klubben hatt to bedriftsbesøk, Ålesund kunnskapspark og Rørvik samdrift. Klubben 
har hatt et felles møte med Ålesund Øst Rotaryklubb i NAV Ålesunds nye lokaler på Notenesgata og i 
tillegg ble det gjennomført en byvandring med kompetente byguider fra egen klubb. 
 



Klubben deltok med egen stand på Giskedagene i Øygardshamna, hvilket var viktig for å gjøre 
klubben synlig i lokalsamfunnet. I mai ble det ordnet en «bli-kjent-kveld» på Giske folkebibliotek, for 
å gi innvandrere en mulighet å øve norsk og bli kjent med oss som bor i Giske kommune. Dette ble en 
flott kveld med godt prat og nye vennskap.  
 
Utover ordinære klubbmøter har vi møttes til julemiddag og torskemiddag på PSS på Ytterland, 
juleavslutting hjemme med Kari og Gunnar og året avsluttedes hjemme med Inger Marie på Vigra. 
 
 

Til slutt … 
 
Mitt år som president i Giske Rotaryklubb er slutt og jeg synes at året har gått fort. Det har vært et 
spennende år på mange måter og jeg har lært mye av å ha denne rollen. Personlig synes jeg at 
kvelden på biblioteket var det beste som skjedde på hele året. Så utrolig flott å kunne bidra med litt 
av tiden sin til mennesker som kommer til Giske og har ikke noe nettverk. Jeg har selv flyttet til 
kommunen fra et annet land, og vet at det ikke alltid er like enkelt å komme i kontakt med 
lokalbefolkningen. 
 
Mottoet under mitt år har vært «Be the inspiration», noe jeg håper har gjennomsyret aktiviteten i 
klubben under året. 
 
Jeg ønsker å takke klubben for tilliten og ønsker Terje lykke til med sitt presidentår. Ønsker også å 
takke sekretær Ludvig spesielt – han har vært en fantastisk støttespiller for meg i dette året. 
 
Tusen takk! 
 
 
 
 
Anette Alwander 
President 2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 


