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Program Giske Rotaryklubb 2020/21: 
 
13. aug 2020 Vi starter Rotaryåret med møte hjemme hos Kari og Gunnar 

20. aug 2020 Klubblokalet. Gjennomgang av kommende år og presentasjon av komiteer 

27. aug 2020 Klubblokalet. Våre to «yngre» medlemmer – Inger Marie og Marit, er i en ny livssituasjon. Inger Marie bytter jobb og 

Marit tar utdanning ved siden av jobben.  

03. sept 2020 Klubblokalet. Komitearbeid med fokus på programmet 

10. sept 2020 Styremøte 

10. sept 2020 Klubblokalet. Gunnar forteller om turen til Myken. 

17. sept 2020 Johanneskapellet. Kunstneren Leon Roald fortel om utsmykningen av kapellet. 

24. sept 2020 Klubblokalet. Elisabet forteller om reisen i Kystpilgrimsleien til Nidaros. 

28. sept 2020 Ørskog kulturhus. Felles møte for klubbene i Nordre Sunnmøre med distriktsguvernør  

01. okt 2020 Klubblokalet. Presidentens kveld 

08. okt 2020 Klubblokalet. Kårstein og Fred forteller om ferieturer til Thailand 

15. okt 2020 Klubblokalet. Besøk av redaktør i Øyblikk, Rolf Hansen 

22. okt 2020 Klubblokalet. Markering av Poliodagen 24. okt. ved Halvard Skjong, TRF komiteen 

29. okt 2020 Besøk på Kunstverkstedet 1909. Vi får omvisning og informasjon om kunstnerne på 1909 

05. nov 2020 Klubblokalet. Besøk av distriktsguvernør Roald Fiksdal 

12. nov 2020 Digitalt møte. v/Ludvik Kåre. På tur til Gøta Kanal – Sveriges blå bånd 

19. nov 2020 Møte avlyst pga Covid-19 situasjonen 

26. nov 2020 Årsmøte avlyst pga Covid-19 situasjonen 

03. des 2020 Møte avlyst pga Covid-19 situasjonen 

10. des 2020 Julemiddag avlyst pga Covid-19 situasjonen 

17. des 2020 Juleavslutning avlyst pga Covid-19 situasjonen 

21. jan 2021 Digitalt møte. «Ut på tur aldri sur». Terje forteller og viser bilder fra sine «Stikk-ut» turer 

28. jan 2021 Møte avlyst pga Covid-19 situasjonen 

04. febr 2021 Digitalt møte. «Nå er vi i gang igjen» Diskusjonsmøte. 

11. febr 2021 Digitalt møte. «Kanskje kan vi gjøre noe sammen» TRF info ved Gunnar 

18. febr 2021 Digitalt møte. «Magiske Marokko» v/Halvard 

25. febr 2021 Møte avlyst pga Covid-19 situasjonen 

04. mars 2021 Møte avlyst pga Covid-19 situasjonen 

13. mars 2021 Digitalt møte. Kjetil Dalheim, Raufoss RK  forteller om deres GG prosjekt i Afrika 

18. mars 2021 Digitalt møte. Digital hjemmeoppfølging fra spesialisthelsetjenesten» v/Unni Irene Arnestad, Spesialrådgiver i 

helsetjenesteutvikling i M&R. 

25. mars 2021 Digitalt møte. Den nye helseplattformen» v/Therese Hoel, regional innføringsleder Helseplattformen. 

08. april 2021 Digitalt møte. «Galskap og skaparånd» Gunnar og Kari sin oppbygging av kjelleren i 1840-huset på Gjøsund 

15. april 2021 Digitalt møte. Quiz 

22. april 2021 Digitalt møte. Presidentens kveld 

29. april 2021 Digitalt møte. Ludvig Kåre. «En reise langs helgelandskysten og Lofoten» på bobiltur» 

06. mai 2021 Digitalt møte. Quiz 

20. mai 2021 Utemøte i hagen til Kari og Gunnar. Besøk av Egil Valderhaug som forteller om Giske Golfklubb 

27. mai 2021 Utemøte i hagen til Britt og Per Ove på Roald. Besøk i bunkeren fra krigens dager. 

10. juni 2021 Utemøte på terrassen til Oddvin og Inger Marie. Presidentskifte. 

 

Møtene resten av rotaryåret ble avlyst pga Covid-19 situasjonen. 



Styret/klubbadministrasjon 
 
Klubben har hatt ett ordinært styremøte. Både årsmøte og andre styremøter bar blitt gjennomført ved utsending 
av dokumenter, med frist for tilbakemelding. Selv om det ble gjennomført et felles møte med guvernøren på 
Ørskog samfunnshus, hadde klubben likevel et besøk av guvernør Roald Fiksdal, med møte med styret og 
medlemsmøte. Det har ikke vært gjennomført noe presidentforum dette året. Innkommende president Oddvin 
Remme har deltatt på PETS og styreseminar. 
 
Økonomi 
 
Klubben har god økonomi, se vedlagt budsjett/regnskap fra kasserer. 
 
 
Medlemsutvikling 
 
I løpet av året har flere av medlemmene meldt seg ut av klubben. Klubben har nå 22 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 
 
På grunn av Covid-19 situasjonen har komitearbeidet kun fungert i første del av rotaryåret 
Dette året har klubben organisert seg i fem forskjellige komitéer: Klubbadministrasjon, TRF/ungdomstjenesten, 
medlemskap/utvikling, klubbutvikling 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. 
På grunn av Covid-19 situasjonen har komitearbeidet kun fungert i første del av rotaryåret 
  
 
RYLA 
 
Klubben hadde fremskaffet to ungdommer til RYLA i 2020 i Ulsteinvik. Men på grunn av få for få påmeldte totalt 
ble arrangementet avlyst. 
 
 
Aktiviteter/klubbmøter 
 
Det har vært et helt spesielt rotaryår på grunn av Covid-19 situasjonen. I starten gjennomførte vi 2 besøk ute, i 
Johanneskapellet og hos kunstverkstedet 1909. Vi avholdt en del klubbmøter i august og september, men etter 
dette ble året preget av covid-19, og møter avholdt som digitale møter, men også med en del avlysninger av 
møter fordi en ikke hadde klart å få frem foredragsholdere og program som kunne gjennomføres som digitalt 
møte. 
 
Det spesielle dette året er at vi har gjennomført utallige digitale møter, og der det i mange møter var flere enn 
ordinært fremmøte. Vi saknet selvsagt det personlige møtet og kaffekoppen i lag, men disse digitale møtene 
gjorde at vi kunne avholde møter og til en viss grad møte hverandre. 
 
Som programmet viser så ble det også mye avlysninger av møter, dette fordi vi ikke hadde komiteene i gang og 
det ble en vanskelig koordineringsjobb for å få frem programposter. En særlig takk til klubbmedlemmer som tok et 
ekstra ansvar og stilte opp med programmer og foredragsholdere. 
 
Til slutt … 
 



Mitt år som president i Giske Rotaryklubb er slutt og jeg synes at året har gått fort. Det ble ikke slik vi hadde tenkt 
rotaryåret gjennomført, men vi fikk likevel oppleve at rotaryklubben som viser at vi også kan bruke den digitale 
verden som møteplass. En viktig lærdom, selv om vi synes at ordinære møter, med en kaffekopp i forkant er å 
foretrekke. 
 
Jeg ønsker å takke klubben for tilliten og ønsker Oddvin lykke til med sitt presidentår. Ønsker også å takke 
sekretær Ludvig spesielt – han har vært en fantastisk støttespiller for meg i dette spesielle og litt vanskelige året. 
 
Tusen takk! 
 
 
Gunnar Kvalsund 
President 2020/21 
 
 
 
 
 
 
 
 


