
      

 

Årsmelding for Giske Rotaryklubb 2019-20 

Styret:  

President: Terje Austnes  

Innkommende President: Gunnar Kvalsund  

Past President: Anette Alwander (Meldte seg ut av klubben mot slutten av året) 

Sekretær: Ludvig Kåre Øyen 

Kasserer: Kjetil Molnes 

 

Klubbadministrasjon (Styret og komiteledere)  
 
Terje Austnes - President  
Gunnar Kvalsund - Innkommende president / 
Leder medlemskap kom.  
Anette Alwander - Past president / CRFO 
Ludvig Kåre Øyen - Sekretær  
Kjetil Molnes - Kasserer  
Styremedlem  
Thorvald Skogheim - Service/prosjekt  
Inger Marie Seth - Programkoordinator  
Fred Loe - CICO (IT-ansvarlig)  
Kari Løken - PR / samfunnskontakt 
 

Rotary Foundation + ungdomstjenesten 
 
Anette Alwander - leder (CRFO)  
Halvard Skjong  
Gunnar Kvalsund  
Ninni R Nordstrand  
Severin Haugen  
Kjellaug Liset 
 Britt Walderhaug Tyrholm  
Georg Pantelato 

Medlemskap/medlemskapsutvikling  
 
Elisabet Sundgot - leder  
Marit Vik  
Oddvin Remme  
Ole Strand  
Ivar Isene  
Sverre Ola Roald 
 Andreas Rørvik 
 

Service/prosjekt  
 
Thorvald Skogheim - leder  
Svein Kobbenes - prosjekt  
Kårstein Synes  
Rolf Synnes  
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  
Inger Marie Seth - WEB editor 
 

Programkoordinator  
 
Inger Marie Seth 



 

Program:  

• 22. august 2019 kl. 20.00 - 21.00 Vi møtes i klubblokalet 

• Klubbmøte 29. august 2019 kl. 20.00 - 21.00 Planlegging av programmet i komiteene  

• Presidentens kveld 5. september 2019 kl. 20.00 - 21.00 Rådmann Marianne Stokkereit Aasen 

besøker klubben  

• Klubbmøte 12. september 2019 kl. 20.00 - 21.00 Program: På tur i fjellandet Nepal 

v/Elisabeth Sundgot  

• Bedriftsbesøk 19. september 2019 kl. 20.00 - 21.00 Klubben er invitert til AVIS på Vigra for 

orientering og omvisning i nybygget i Flyplassvegen 25. (Bak Byggmann). Halvar Skjong tar 

imot oss. 

• Styremøte 26. september 2019 kl. 19.00 - 20.00  

• Klubbmøte 26. september 2019 kl. 20.00 - 21.00 Klubben får besøk av Røde Kors som vil 

snakke om sitt arbeide og blant annet om bistand til øvelseskjøring med flyktninger.  

• Guvernørens møte med klubbadministrasjonen 3. oktober 2019 kl. 19.00 - 20.00 

Guvernørens møte med klubben 3. oktober 2019 kl. 20.00 - 21.00 

• Klubbmøte 10. oktober 2019 kl. 20.00 - 21.00 Besøk av Elizabeth Gaffney fra Stratford RC  

• Klubbkveld 17. oktober 2019 kl. 20.00 - 21.00 "Makt, kjønn og påvirkning" v/ Kari Løken. 

Spennende funn i forbindelse med undersøkelse til masteroppgaven  

• Klubbmøte 24. oktober 2019 kl. 20.00 - 21.00 Gulati besøker klubben på verdens poliodag.  

• Klubbmøte 31. oktober 2019 kl. 20.00 - 21.00 Program: TRF komiteen v/Halvard  

• Presidentens kveld 7. november 2019 kl. 20.00 - 21.00 Rekekveld i klubblokalet 

• Møte i arrangementkomiteen 14. november 2019 kl. 19.00 - 20.00 Planlegging av 

jubileumsarrangement  

• Klubbmøte 14. november 2019 kl. 20.00 - 21.00 Diskusjonskveld med 5 min og Quiz v/Kari  

• Klubbmøte 21. november 2019 kl. 20.00 - 21.00 Program: " Lar du deg fortsatt lure?" v/Jan 

Harald Alnes fra BMERK reklamebyrå.  

• Årsmøte 28. november 2019 kl. 20.00 - 21.00  

• Julemiddag 5. desember 2019 kl. 20.00 - 21.30 Juletalerken hos PSS på Ytterland  

• Juleavslutning hjemme hos presidenten 12. desember 2019 kl. 20.00 - 21.00 

• Juleferie  

• Presidentens kveld 2. januar 2020 kl. 20.00 - 21.00  

• Styremøte 9. januar 2020 kl. 19.00 - 20.00 

• Klubbmøte 9. januar 2020 kl. 20.00 - 21.00 Program: "Måløy"- foredrag v/Ivar Isene  

• Møte i festkomiteen 16. januar 2020 kl. 19.00 - 20.00 Planlegging av 50-årsjubileet  

• Klubbmøte 16. januar 2020 kl. 20.00 - 21.00 Program: LOLA DAY CARE center. Mat Britt og 

Lone Tynes kommer og forteller om prosjektet de holder på med på Filippinene som kanskje 

klubben kan være med å sponse.  

• Klubbmøte på Giske folkebibliotek 23. januar 2020 kl. 18.00 - 19.30 Program: Professorene 

Atle Drøssland og Arnljot Løseth fra høgskulen i Volda vil foredra om Norges fiskeri- og 

kysthistorie. Første del handler om hvordan kjøpmenn langs kysten endra sin handelsstrategi 

på 1700-tallet. Andre del handler om den eventyrlige ekspansjon i klippfisk- og 

sildeeksporten på 1800-tallet og hvordan dette påvirket kystsamfunna.  

• Klubbmøte 30. januar 2020 kl. 20.00 - 21.00 Program: Opprinnelig program utgår pga at 

foredragsholder er på reise. Vi jobber med programmet fremover. Møte i festkomiteen 50-

årsjubileum  

• 6. februar 2020 kl. 19.00 - 20.00 Presidentens kveld 6. februar 2020 kl. 20.00 - 21.00 På 

preidntens kveld vil Terje snakke om den nye læreplanen som skal gjelde fra august 2020. Ny 

læreplanen vil få store konsekvenser for skuleverket.  



• Klubbkveld 13. februar 2020 kl. 20.00 - 21.00 Program: Medlemsskap komiteen  

• Klubbkveld 20. februar 2020 kl. 20.00 - 21.00 Program: Hva er LAN-party. Ove Martin 

Nordstrand forteller om LAN-pary som foregår denne uka på barneskolen og hva er tankene 

bak et slikt arrangement.  

• Jubileumsfest 29. februar 2020 kl. 19.00 –  

• mars 2020 kl. 01.00 Program: festkomiteen Presidentens kveld  

• 5. mars 2020 kl. 20.00 - 21.00 Torskemiddag avlyst pga koronasmittesituasjonen  

• 12. mars 2020 kl. 19.00 - 20.00 Klubbmøte avlyst pga koronasmittesituasjonen  

• 19. mars 2020 kl. 19.30 - 21.00 Sang og musikkveld m/pizza. Vi får besøk av Harald J. Giørts 

og Arnfinn Vartdal Klubbmøte avlyst pga koronasmittesituasjonen  

• 26. mars 2020 kl. 20.00 - 21.00 Program: TRF komiteen WEB-møte  

• april 2020 kl. 20.00 - 21.00 Diskusjonsmøte hvor den enkelte prater om sin opplevelse av 

Coronasituasjonen  

• Møtefri - Skjærtorsdag 9. april 2020 kl. 20.00 - 21.00  

• Styremøte 16. april 2020 kl. 19.00 - 20.00 Klubbmøte 16. april 2020 kl. 20.00 - 21.00 

• Program: Styreleder i Møre og Romsdal Idrettskrets, Kåre Sæter, vil prate om arbeidet i 

idrettskretsen.  

• Klubbmøte 23. april 2020 kl. 20.00 - 21.00 Program: Anne Lise Følsvik vil prate om 

pensjonistforbundets arbeid i Møre & Romsdal  

• Fellesmøtet er avlyst. Ålesund kommune-status etter 3 mnd. 28. april 2020 kl. 18.00 - 19.00 

Tidspunkt må avklares. . Fellesmøte arrangert av Spjelkavik Rottaryklubb for Sula, Giske, 

Ålesund og Ålesund Ø. Ordfører og varaordfører i Ålesund kommune kommer.  

• Styremøte 30. april 2020 kl. 19.00 - 20.00 Vi møtes på klubblokalet og holder god avstand 

Klubbmøte er avlyst. 30. april 2020 kl. 19.00 - 21.00  

• Presidentens kveld 7. mai 2020 kl. 20.00 - 21.00  

• Klubbmøte 14. mai 2020 kl. 20.00 - 21.00 Vi prøver ut kombinert WEB og fysisk oppmøte på 

klubblokalet. Programmet blir en diskusjon i klubben om hvordan vi skal gjennomføre 

møtene fremover.  

• Møtefri - Kr.himmelfartsdag 21. mai 2020 kl. 00.00 - 00.00  

• Klubbmøte 28. mai 2020 kl. 20.00 - 21.00 Påtroppende president Gunnar vil snakke om hans 

tanker og planer for kommende Rotaryår.  

• Presidentens kveld 4. juni 2020 kl. 20.00 - 21.00 Program: Fred vil prate om flysikkerhet.  

• Hagemøte hos Inger Marie og Oddvin 11. juni 2020 kl. 19.00 - 21.00 Denne dagen var det 

planlagt presidentskifte men Gunnar blir forhindret og presidentskiftet utsettes til 18/6. 

Denne dagen møtes vi til hyggelig treff i det fri.  

• Presidentskifte 18. juni 2020 kl. 19.00 - 21.00 Det planlegges et møte i hagen til Inger Marie 

og Oddvin. Hvis dårlig vær blir møte med presidentskifte i klubblokalet.  

• Klubbmøte 25. juni 2020 kl. 20.00 - 21.00 Møtes ved tunnelåpningen til Alnestunnelen (på 

Godøysiden) går tur til Bukkene Bruse brua. Avslutter med kaffe og prat i gapahuken ven 

tunnelåpningen 

 

Styret/klubbadministrasjon  

Klubben har hatt tre styremøter, eit årsmøte og eit møte med guvernøren. Klubben har vore 

representert på alle presidentfora i løpet av året.  

Pandmi gjorde at innkomande president ikkje kunne delta på PETS.  

  



 
Det blei delt ut tre Paul Harris Fellow til Arnfinn Vartdal , Åshild Støbakk og Kari Løken. 
  
Åshild Inger Støbakk: tidlegare rektor på Godøy skule. Over 40 år i skuleverket, 22 år som rektor. Får 

PH for måten hun har inkludert og hatt eit samspel med lokalsamfunnet, måten hun har lukkast med 

å lage eine skule for alle. Vist godt leiarskap og flink til å la andre få blomstre og vekse under seg. 

Skulen har i mange år gjort ein kjempejobb med å integrere og få med seg dei som ikkje heilt passar 

inn i malen til normalskulen 

Arnfinn Vartdal har i mange år engasjert seg i kulturen som dirigent for kor. Han har også vore 

engasjert i ulike revyar, og vore ein viktig bidragsytar til kulturlivet i Giske kommune. Han har med 

seg gitaren og bidrar med song om musikk på ulike arrangement.  

Kari Løken har gjort ein stor innsats for Rotary både lokalt og sentralt. Hun har eit stort engasjement 
innanfor kommunikasjon, og hun har hatt stor innflytelse på korleis Rotary i dag kommuniserer med 
omverden. Engasjement, godt humør og fagleg dyktigheit gjer at klubben ønskjer å hedre innsatsen. I 
ei verd i forandring er det viktig å ha folk som tek tak og driv Rotary framover. Kari Løken driv Rotary 
framover. 
 

Økonomi  

Klubben har god økonomi med bankinnskudd på 152.260 ved utgangen av året og ingen utestående 

kostnader. Resultatet viser et underskudd på  8.270 som i hovedsak skyldes at styret vedtok en 

relativt lav deltakeravgift på jubileumsfesten og bruke oppsparte midler til å dekke resten. 

Medlemsutvikling 

Klubben har hatt ei negativ utvikling, vi var 30 medlemmer ved inngangen av året og 25 (ved 

utgangen av presidentskapet. to dødsfall og tre sluttet) Vi har kontakta fleire nye potensielle 

medlemer , men pandemi og skepsis til møteaktivitet i desse tider gjer at vi er litt på vent. 

Avtroppande president er optimistisk med tanke på at vi skal klare å rekruttere nye medlemar i løpet 

av året 2021.    

Komitearbeid  

Dette året har klubben organisert seg i fem ulike  komitear:  

Klubbadministrasjon, TRF/ungdomsteneste, medlemskap/utvikling, service/prosjekt og 

PR/kommunikasjon/samfunnskontakt. Det hadde vore ønskeleg at aktiviteten i komiteene hadde 

vore nokke høyere. 

Klubben har valt å ikkje ha ein eigen komité for program, da dette arbeidet er lagt til dei forskjellige 

komiteane som får ansvar for å finne godt innhald til møta.  

Inger Marie Seth har hatt rollen som programkoordinator. Denne måten å organisere klubbens 

program har fungert godt.  

RYLA  

Ryla blei avlyst. Klubben meldte på tre deltakarar men dessverre så var den totale påmeldinga for låg 

til at Ryla blei gjennomført.  

 

Aktiviteter/klubbmøter 

 



Det har vore eit variert og spennande innhald på dei ulike klubbmøta. Vi har hatt eit bedriftsbesøk i 

dei nye lokala til Avis, og vi har hatt besøk av den nye Rådmannen i Giske kommune. Vi har hatt 

besøk av fleire lokale aktørar som har informert oss om aktivitetar i kommunen, som f.eks LAN-party 

og korleis Røde Kors  bistår flyktningar med  å ta førarkort. Siste delen av året blei påverka av 

pandemien og vi måtte avlyse fleire møter, men ved hjelp av teknologi og godt mot, klarte vi likevel å 

gjennomføre fleire møter på slutten av året. Det som har vore kjekt er at vi har klart å bruke fleire av 

medlemane til å halde interessante foredrag. Vi har  mykje intern kompetanse som kan brukast og 

det gjer også at medlemane blir betre kjent med kvarandre. Vi har også hatt fleire sosiale tiltak som 

rekefest, quiz, julemiddag osv som er viktig for klubben sitt indre liv.  

Det store prosjektet dette året blei jubileumsfesten den 29 februar. Klubben feira 50 år. Festen blei 

gjennomført i selskapslokalane til FYLØ og vi hadde 37 påmeldte gjester. Vi hadde ein festkomitee 

som besto av Presidenten, Ludvig, Kari, Annette og Marit. Komiteen fordelte arbeidsoppgåvene i ei 

rigge og pyntegruppe, ei ryddegruppe og kakebaking. Vi hadde også eit lotteri til inntekt for Rotary 

TRF  som gav eit resultat på 5.675,-kroner. Guvernøren kom og hadde med seg vimpel i frå Alvarheim 

Rotary klubb, vi fekk også gåver i frå Sula (2000,- TRF) og Ålesund øst på 1000, -. Tilbakemeldingane 

frå festen var gode og tusen takk til alle som bidrog med å lage ein så flott fest.  

Det er spennande tider no med pandemi, og det gir klubben nye utfordingar. Det å klare å 

gjennomføre aktivitetane til klubben utan å utsette medlemane for ein helserisiko, samt ta vare på 

klubben sitt indre liv er ein utfordring. Klubben har vist stor vilje til å tilpasse seg og vi har på tross av 

alle restriksjonane klart å oppretthalde dei fleste aktivitetane.  

Det har vore vanskeleg å få folk til å ta på seg ulike verv. Fleire av dei som har hatt sentrale verv i dei 

siste åra har signalisert at dei no vil gi frå seg verva.  Det er viktig at vi klarer å organisere klubben slik 

at folk ikkje kvir seg for å ta på seg ulike verv og oppgåver. Måten vi organiserer og finn program til 

klubbkveldane er eit godt eksempel på korleis ein kan fordele byrdene/arbeidsoppgåvene. Skal ein 

klare å rekruttere og få folk til å ta på seg oppgåver er det viktig at ein stadig diskuterer og evaluerer 

måten vi gjer ting på. Giske Rotary er ein kjekk plass å vere og eg har god tru på klubben si framtid.  

Jo meir vi klarer å fordele arbeidsoppgåvene og framsnakke klubben, jo lettare blir det å finne nye 

medlemar og få folk til å ta på seg verv.  

Eg vil ønskje Gunnar og Oddvin lykke til med å ta klubben vidare dei neste åra.  

 

 

Mvh 

 

Terje Austnes  

 


