
 2014-2015  

 
Klubbmøte 15. juni 2015 – Presidentskifte 

Kari tok over stafettpinnen etter Trude, og ønskes lykke til med vervet som president for 
rotaryåret 2015-2016.  

Det ble en trivelig kveld på ”Velferdssalen”. Turid hadde ordnet med nydelig kake og vi fikk 
en times tid med hyggelig prat som avslutning på rotaryåret. Nå blir det en velfortjent 
sommerferie frem til vi starter opp igjen 10. august med siste å planlegge siste finpuss av 
sommerleiren for ungdom. 

God Sommer til alle i Sula Rotary! 

Klubbmøte 8. juni 2015 – Dugnad i lysløypa i Langevåg 

Når værgudene bestemte seg for å spille på lag med oss etter flere dager med øsregn, var det 
bare trivelig og sosialt å gjøre en innsats i Lysløypa denne kvelden. Under dyktig 
arbeidsledelse av Eldar Andersen fikk vi kjørt utover grus (Ståle stilte med ”firhjuling” 
m/henger) planert og ryddet kanter i indre delen av løypa. 

 

Klubbmøte 1. juni 2015 - Presidentens møte for juni 2015 

 1.      Rotary info  

DG Knut Kvalvågnes har videresendt en oppfordring fra RIBI i UK om å yte nødhjelp til 
Nepal i form av Water Survival bokser. Hvis noen ønsker bidra her kan det gjøres til Norfos 
konto for nødhjelp  og opplyse om hva pengene skal gå til. 

Nyhetsbrev fra TRF er sendt ut for Zone 16. Her står det bl.a. om fremgang i arbeidet med 
utryddingen av Polio. 

Kopi av mailene er sendt ut sammen med dette referatet. 

2.      Fellesarr. i regi av Brattvåg Rotaryklubb fredag 19. juni. 

Klubben blir representert med tre deltakere. 

3.      Medlemskort 

De som ønsker internasjonalt Rotary medlemskort kan nå få dette utskrevet. Slikt kort 
avkreves gjerne hvis en vil besøke en utenlandsk Rotaryklubb. 

4.      Program i juni 



Mandag 8. juni er det dugnad i Lysløypa ved Kaffivika. Her skal løypa visstnok utvidast. 
Arbeidet vil være å jevne utover grus. 

Der vil være en traktor på plass til å kjøre ut grusen. Vår jobb blir å jevne utover. 

Nødvendig redskap til dette vil være krafser, spader, jernriver, trillebårer o.l. Ta med den som 
har! 

Eldar Andersen vil være med som arbeidsleder. 

Oppmøte blir kl. 18.00 og vi tar sikte på et par timers dugnadsarbeid 

Mandag 15. juni er det presidentskifte. Kamerat- og vennskapskomiteen (Gitte og Turid) 
kommer tilbake med mer info. 

5.      Sommerleiren i august 

Søknader om sponsormidler er sendt ut til 24 bedrifter. 

Detaljert program begynner nå å falle på plass. Middagen onsdag kveld blir ikke på Sunde 
Fjordhotell, men vi håper at Friheimstua er ledig også denne kvelden. 

Klubbmøte 18.mai 2015 - Presidentens møte for mai/ planlegging av 
sommerleir 

1.       Planlegging av ungdomsleiren i august. 

a)      Forventa budsjett er ca. kr 30.000 der størstedelen er mat. Klubben har ikkje økonomi til 
å dekke alle utgifter og må søke om sponsormidlar. 

b)      Trude sender ut oppdatert programoversikt for Camp Sula. 

c)       Det foreslås at ein tek minimum eit møte før den 17. august. 

  

Klubbmøte 11. mai 2015 - Dugnad i Sansehagen 

 

Klubbmøte 4. mai 2015 - Planlegging av sommerleir i august 

Det er mange detaljer som må på plass, og vi må fortsette planleggingen 18.mai. 
Programmet er i grove trekk klart, og blir sendt til Giske Rotaryklubb som vil sende ut samlet 
program fra alle fire klubbene. 

 

Klubbmøte 27. april 2015 - Fiskesalg til inntekt for Sula Rotaryklubb. 



Mange av medlemmene våre har vært med og solgt fisk til inntekt for Sula Rotaryklubb. Dette 
er inntekter som gir mer handlingsrom for klubben slik at vi står friere til å kunne støtte ulike 
prosjekt/ aktiviteter i tiden som kommer. 

I dag brukte vi klubbmøtet til utkjøring av fisk til de som hadde bestilt hos oss. 

 

Klubbmøte 20. april 2015 - Nytt fra byggebransjen v/ Ståle Vegsund 

Ståle fortalte oss mye interessant om hva som er nytt i byggebransjen. 

Byggebransjen styres av Byggtekniske Forskrifter (TEK) som revideres med noen års 
mellomrom. Stadig strengere krav fører til dyrere bygg og blant resulatene av dette ser vi at 
det bygges færer og færre eneboliger, og heller flere rekkehus, leiligheter o.l. 

Dette er saker som angår de fleste av oss, det merket vi på et engasjert publikum som hadde 
mye å spørre om  

 

Klubbmøte 13. april 2015 - Presidentens møte i april 

1.       Heimesidene til Rotary skal endres og klubbane skal kome med sine innspel/ønskjer. 
Trude vurderer nærare og kjem med forslag. Frist: juni månad. 

2.       For å markere at Rotary International fylte 110 år den 23. februar oppfordrer Norfo alle 
klubbane om å samle inn kr. 10 pr medlem. Målet er å samle inn kr. 110.000 til End Polio 
Now. 

3.       Programkomiteen gjekk igjennom programmet fram til ferien. Presidentskifte skal skje 
den 15. juni. 

4.       Medlemskomiteen gjekk igjennom status. Rekruttering av nye medlemmer har høg 
status. 

5.       Ungdomsleiren 17. – 20. august: 

Devold har tilbydt omvisning på tekstilmuseet og ein vil prøve å få til lunch der også. Ein ser 
at det kunne passe på dag nr 2 før ein går Von-løypa. 

Det vart drøfta om ein kan skaffe sponsorar. Det sjekkes ut om det er kulturmidlar ein kan 
søke om i Sula kommune.   

 

Klubbmøte 23. mars 2015 - Lysbildeforedrag fra Australia og Tasmania v/ 
Peder Otto Dybvik 

Peder Otto fortalte og viste bilder fra turen han hadde "Down Under" i desember 2014. 



Vi fikk se flotte bilder (som alltid fra Peder Otto), og fikk høre mye spennende om et 
kontinent lang borte fra vår del av verden. 

 

Klubbmøte 16.mars 2015 - Besøk hos Sparebank1 Nordvest i nye lokaler i 
Ålesund 

I dag var vi på bedriftsbesøk hos Sparebank 1 Nordvest som nyleg flytta inn i nye lokaler i 
Ålesund. Turid viste oss rundt på den nye arbeidsplassen sin og det var veldig kjekt å sjå dei 
nye flotte banklokalene. Vi gleda oss også over at banken har nytta lokale krefter frå Sula 
(Rotary)  i samband med dekor og utsmykkinga av lokale. 

 

 

  



Klubbmøte 09. mars 2015 - Medlemsrekruttering + program for sommarleiar 
2015 

1.       Fiskesal 

Salgslistene er klare for distribuering. Ein vart samde om å ikkje selje reker denne gongen 
grunna det er andre lag som sel det akkurat no. Trude sender ut bestillingslistene til 
medlemmane 

2.       Medlemsrekruttering 

Gjennomgang av forslag til potensielle medlemmer. Sjå også e-post frå Per og Ståle. 

3.       Program for sommarleir 

Sula Rotary skal i lag med Giske, Ørsta og Volda Rotary være vertskap for 12 utanlandske 
ungdommar i tida 6. -20. august: «Explore West-coast of Norway» 

I tida 17. – 20. august skal Sula ha ansvaret for program, kost og losji. 

Programmet skal lagast ilag med dei 3 andre klubbane. Dette er forslaget ein kom fram til for 
besøket i Sula; 

Dato Aktivitet 
17.8. Ungdommane hentes på Solevåg og tas med til 

Atlanterhavsparken, pluss ein tur i Ålesund 
inkusive Fjellstua, m.m. Retur Langevågsbåten(?)

18.8. Frukost i buda hos Peder-Otta. Tur opp Von-løypa 
til Røde Kors hytta der ein overnatter 

19.9 Retur frå Røde Kors hytta. På ettermiddagen 
arrangeres høve til kano/kajakkpadling med 
alternativ båttur 

Kveld: Sosial samling i naustet til Turid. 
20.9 Frukost i buda hos Peder-Otto. 

Ungdommane køyres til Vigra for heimreise (frå 
kl. 12.00) 

Budsjett må også lagast, idet klubben må stå for alle kostnadar sjølv. 

Trude sender forespørsel til medlemmane om kven som kan bistå med å huse ungdommane i 
to netter. I tillegg ønskjer ein å vite kven som har fri frå arbeidet desse dagane og kan være 
med å hjelpe til. 

 

  



Klubbmøte 02. mars 2015 - Presidentens møte i mars 

Jan hadde 3-minutten og han oppfordra alle som har høve til det om å være støttekontakt. 
Han er sjølv støttekontakt 2 timer pr veke for ein ung gut og det er ei givande oppgåve. 
  
1.       Presidenten  gjekk igjennom aktuelle saker som var handsama i styret; Sommarleiar 
2015, prosjektstatus, status medlemsrekruttering, mv. 
  
2.       Klubben har fått henvendelse frå Tronstad om vi vil sende ungdommar 15 – 18 år på 
sommarleir.  
Ungdommane må sjølv dekke reise og lommepenger, medan kost og losji er gratis. Det var 
diskutert kvar dette var mest hensiktsmessig å annonsere. Trude tar kontakt med Tronstad og 
foreslår ei fellesannonse for distriktet.  
  
3.       Presidenten i Sula Rotary var invitert til Hareid Rotary i høve 50-års jubileum for 
klubben.  
Der var det storslagen feiring med mange inviterte. Hareid var som kjent charterklubben for 
Sula. 
  

Klubbmøte 23.februar 2015 - Besøk fra BUF-etat 

Vi hadde besøk av Kari Ottervik og Marit Heggen Stokke som arbeider i BUFETAT, 
Fosterhjemtjenesta. 

Dei fortalte om arbeidet sitt som blant anna går ut på å rekruttere fosterhjemsforeldre. Dei 
kom med ei klar oppfordring til alle som har høve til det om å bli fosterforeldre.  Som 
fosterforelder kan du være med på å endre livet til eit barn. Og det er stort behov for 
fosterforeldre. 

For meir informasjon klikk på denne lenka: 
http://www.bufdir.no/Fosterhjem/Alle_kontorer/Alesund/ 

Kari og Marit kom også med ei utfordring til klubben om å arrangere sommartur for 
barn/ungdom som har behov for det. Ålesund kommune gjer dette kvar sommar i lag med 
Røde Kors. 

 

Klubbmøte 16. februar 2015 - Arbeids - og idemyldringsmøte om prosjekt/ 
sommarleir for ungdom 

Sommarleiar 2015 

I samarbeid med Giske, Ørsta og Volda Rotary skal Sula være vertskap for 12 utanlandske 
ungdommar i perioden 6. – 20. august. Sula skal antakelig ha ansvaret for ungdommane 17. – 
20. august. 

Det vart diskutert ulike forslag til aktivitetar og program for desse dagane. Det er viktig for 
Sula å vite kva spesielt Giske har tenkt å sette på programmet og å få stadfeste datoane for når 
ungdommane kjem. Det er også greitt å vite kva slags nasjonalitet som er representert. Trude 
tar kontakt med Giske for å sjekke ut nærare. 



Det er ganske klart at det vil bli kostnader for klubben. 

Ulike forslag slik som overnatting på Von-hytta, frukost i buda hjå Peder-Otto, kveldssamling 
på naustet til Turid, kajakk-/kanopadling, en dag i Ålesund som inneheld besøk på 
Atlanterhavsparken, Fjellstua, eigentid og retur til Langevåg med Langevågsbåten. Det kom 
også forslag om å sende dei med Hurtigruta til Geiranger eventuelt køyre Valldal, Trollstigen 
m.v med bil. 

 Dei 4 frammøtte foreslår seg sjølv til arbeidskomite for å arbeide vidare med programmet. 

Trude ber om tilbakemelding frå medlemmane om nokon kan «huse» ungdommane i 2 
netter. 

 Det arbeidast vidare med programmet på presidentens møte 2. mars. 

 

Klubbmøte 9. februar 2015 - På besøk hos Donken Fritidsklubb 

Sula Rotary har i dag vore på besøk til Donken fritidsklubb, Mauseidvåg. Perdy Elsa 
Klemetsen og Tone Fiskerstrand som er ansvarlig for drift av fritidsklubben, fortalte både om 
fritidsklubben og sitt øvrige ungdomsarbeide i Sula kommune. Dei arbeider også i 
Utekontakten, i tillegg til at Tone er MOT-instruktør og barnerepresentant, m.v. 

Vi vart veldig imponerte over både Donken fritidsklubb og alt arbeide som desse flotte 
damene gjer for ungdommane i kommunen 

Litt informasjon on Donken finn du her. 

 

Klubbmøte 2. februar 2015 - Presidentens møte for februar. 

Peder Otto minner om at det er duka for ein flott konsert med Horizons Project i Sulahallen 
fredag 13. februar, kl. 2100 (Dørene åpner kl. 20.00) Peder Otto har vore med og laga tekster 
og videofilm som vert vist under konserten. Sjekk ut smakebitar på Spotify: Søk på Horizons-
project (4 låter)  
   
1.       Trude refererte frå månadsbrevet frå Guvernøren der fleire av dagens saker er omtalt.  
 
2.       Ungdomsleir: Sula Rotary må førebu seg på å ta imot 12 ungdommar i 3 dagar i tida 6.-
20. august.  Det vert derfor sett av eit eige idemyldre/arbeidsmøte mandag den 16. februar. 
Ein vil også diskutere andre prosjekt som til dømes helikopter-skyss til gudsteneste på Von-
hytta.  
   
3.       Ein ønskjer å samarbeide vidare med Frivillighetssentralen og Beate vil ta kontakt for å 
sjekke ut om dei har behov for samarbeide eller bistand frå Rotary på mindre prosjekter.  
   
4.       Møtetidspunkt for Sula Rotary; Etter forslag/ønskje frå fleire medlemmer har Trude 
sjekka ut om det er mogeleg å endre møtesekvensen til for eksempel anna kvar mandag. 
Svaret er at dette ikkje er mogeleg innafor dagens reglement.  
 



5.        Medlemsrekruttering; Medlemskomiteen har ikkje fått tilbakemeldingar på mailen som 
Per sende ut i januar. Peder Otto har spurt ein som vil bli invitert på besøk ved første passande 
høve. Karoline vil spørje ein i kommuna som har stått på lista tidlegare. Aslaug vil spørje 
Janne Peggy. Det fint om den som skulle spørje gir ei tilbakemelding også viss det er slik at 
det ikkje passer å spørje no. 
   
6.       Nytt styre 2015/2016  
Det er ei utfordring for Sula Rotary å få på plass nytt styre. Presidenten har tidlegare sendt ut 
oppfordring på e-post til medlemmane om å stille opp. Så langt er kun kasserer på plass.  
Medlemmane oppfordres igjen til å stille opp som ein del av nytt styre. 

 

Klubbmøte 26. januar 2015 - Karoline Hope Jørgensen fortel frå RYLA 
seminar 

Sula Rotary sendte i november 2014 to deltagere til RYLA seminar i Ulsteinvik. Den ene 
deltakeren, Brage Jenset, ble sponset av Sparebank 1 Nordvest. Den andre deltakeren, 
Karoline Hope Jørgensen, sponset Sula Rotaryklubb. 

I dag fikk vi besøk av Karoline som orienterte om seminaret og viste bilder. Kort oppsummert 
så var ho veldig godt fornøyd med opplegget og følte ho hadde fått mye ut av det. Ho var glad 
for å ha fått mulighet til å delta. 

Karoline har mange jern i ilden og ho har blant anna vært lederfor Sula Ungdomsråd de siste 4 
årene og fortalte oss litt om arbeidet der. Ho har også ønske om å involvere seg mer i 
politikken og står på liste til valg til hausten (Høgre). 

 

Klubbmøte 19. januar 2015 - Lysbilete frå Canada og Nord-Amerika 
v/Andreas Eikrem 

Andreas som er oppvokst i Calgary i Canada viste oss bilder og fortalte mangt og meget frå 
stadar han har besøkt både i Canada og USA. Vi fekk sjå glimt frå Calgary, Halifax, 
Vancouver,Novia Scotia, New Foundland, Rocky Mountains, Grand Canyon, Seattle m.m . 
Krydra med masse fakta knytta til alt frå historie, geologi til flo og fjøre og dyreverden, vart 
det ei interessant og spennande "reise" for oss også! 

Takk til Andreas som var turguide! 

 

Klubbmøte 12. januar 2015 – Nytt frå bankbransjen v/Turid 

Turid, som er banksjef for Region Sunnmøre i Sparebank 1 Nordvest, gav oss ein veldig 
interessant presentasjon om Sparebank 1-alliansen og forretningsmodellen som alliansen har 
etablert. Ho var også innom fleire tema -  blant anna kva som er viktig for henne som leder. 
Ho avslutta presentasjonen med kort informasjon om rentemarkedet. 



Sula Rotary vil besøke Turid og Sparebank 1 i nybygget sitt i Ålesund ved eit seinare høve. 
Det gleder vi oss til! 

Takk til Turid som tok på seg oppdraget med å halde ein presentasjon på veldig kort varsel. 

 

Klubbmøte 5. januar 2015 – Presidentens møte for januar 

1.      Verv for rotaryåret 2015/16 og Innkommende President for 2016/17 

Alle klubbene skal registrere personer i flg. verv: 

  - President   
  - Kasserer   
  - Sekretær  
  - Styremedlem med ansvar for The Rotary Foundation  
  - Styremedlem med ansvar for Medlemsutvikling 
  - Innkommende President for 2016/17 

Fristen for registrering var 31. 12. 2014. 

Så langt er det bare presidenten og kasserer som er på plass for 2015/16. 

Det er tungt å få på plass vervene, spesielt innkommende president for 2016/17. 

Trude sender ut oppfordring til medlemmene om å ta ansvar og vurdere hvor de kan bidra for 
at vi skal komme i havn med et fullverdig styre for kommende rotaryår. 

2.      Status komitearbeid.  

Medlem v/ Per  

Medlemskomiteen presenterte en liste over potensielle kandidater og bedrifter vi bør kunne 
rekruttere fra.  Per sender ut listen og info denne uken. 

Alle medlemmene oppfordres til å bistå i arbeidet med å skaffe nye medlemmer. 

De vi allerede har invitert med som gjester bør forespørres om medlemskap så snart det  kan 
passe. 

 Program v/ Aslaug 

Det blir endringer i programmet for januar. Bedriftsbesøk hos Sparebank1 må utsettes noen 
uker. Program for kommende mandag er ikke bestemt ennå. 

For å bedre fremmøteprosenten ved eksterne foredragsholdere kan vi for eksempel invitere 
med oss gjester når vi vet at interessante foredrag står på programmet. 

Vi bør be foredragsholderne om en kort presentasjon av emnet sitt for å kunne friste 
medlemmer (og gjester)  til å komme å høre på. 
 



Prosjekt v/ Peder Otto 

 Sosialt arrangement for eldre ved juletider eller annet tidspunkt. Samarbeide med 
Frivillighetssentralen eller Devold.  Det bør jobbes videre med planer/ forberedelser for et 
slikt prosjekt i år. 

Helikopter transport av eldre/ uføre til fjells under midtsommer gudstjeneste i samarbeid med 
Langevåg Idrettslag og kirkekontoret. 

Kirkekontoret er positive. Usikkerhetsmoment er kostnader for helikopteret hvis det blir 
avlysing pga. av værforhold. Ståle har fått info i etterkant om det ikke blir kostnader om vi må 
kansellere helikopter. 

3.      Nytt lerret til å henge opp.  

Det bør sjekkes ut hva et større lerret kan koste. 

 

Klubbmøte 15. desember 2014 – Juleavslutning i kafeen til Mandel & Melis 

 

Klubbmøte 8. desember 2014 - Besøk av Mattilsynet 

Mattilsynet som er Statens tilsyn for planter, fisk  dyr og næringsmidler. Seksjonsleder 
Lennart Berge gav oss ei fin orientering om Mattilsynets virkeområde. Han fekk mange 
spørsmål og eit av dei var om det er farlig å spise kylling. Lennart informerte om at 
Mattilsynets offisielle haldning  er at det ikkje er farlig å spise kylling !  

Eit godt råd frå Matilsynet er uansett å sørge for god håndhygiene! 

 

Klubbmøte 1. desember 2014 - Besøk av Knut Kvalvågnes, guvernør for 
distrikt 2305 

Spjelkavik Rotary stod for arrangementet denne kvelden, 

Styret i Sula Rotaryklubb hadde møte med guvernør Kvalvågnes 1 time før fellesmøtet. Her 
gikk vi igjennom klubbens status mht.  prosjekt, TRF, ungdomsarbeid og  medlemsverving. 

Guvernøren understreket viktigheten i at vi engasjerer oss i ungdoms arbeid, både sommerleir 
som vi skal være med å arrangere neste år, og utvekslingsstudenter både som vi sender ut og 
mottar. 

Allikevel er kanskje det viktigste av alt at vi fokuserer ekstra på medlemsverving. Uten nye 
medlemmer vil vi fort komme under kritisk grense for å kunne fungere som klubb. 

Under fellesmøtet fikk vi servert nydelige snitter og kaffe. Dette kunne vi nyte mens 
Spjelkavik Rotary hadde opptak av fire nye medlemmer! 



Deretter holdt guvernør Kvalvågnes sitt foredrag der han fortalte litt om seg og hvordan han 
ble engasjert i Rotary og videre om sitt arbeid dette året han er guvernør for distrikt 2305. 
Tilslutt brukte Sula Rotaryklubb sin tilmålte tid til å fortelle om prosjekt vi har hatt de siste 
årene og hvilke planer vi fremover. 

Takk til Ståle som hadde laget og fremførte denne presentasjonen! 

Takk også til Spjelkavik Rotaryklubb v/ president Harald Eidsaa som hadde laget en flott 
ramme rundt dette guvernørbesøket. 

 

Klubbmøte 24. november 2014 - Arbeidsmøte om eventuelle prosjekt i 
lokalsamfunnet 

Opprinnelig programinnslag med BUF-etat gikk ut og blir satt opp ved en senere anledning. 
Møtet ble derfor et arbeidsmøte der det ble diskutert mulige prosjekt i lokalmiljøet vårt. 

1.   Arrangement for ensomme og vanskeligstilte eldre i kommunen vår. 

Tilbakemelding fra Devold (Kantina) er at det blir fort kort tid til å forberede et slikt 
arrangement før jul i år. Vi kan allikevel planlegge for et slikt arrangement til neste jul. Det er 
viktig å gripe sjansen når Devold innbyr til et samarbeid! 

Det må da settes ned en arbeidsgruppe med dette formål tidlig på høsten neste år. 

2.   Fellesprosjekt med Sula Kyrkje og LIL om helikoptertransport til Vonhytta ifbm. en 
fjellgudstjeneste (tidligere årlig arr. For Sula Rotary) 

Vi undersøker om kirka og LIL er interessert i å være med på et slikt arrangement. 

Passende dato kunne være helgen før Sankthans, dvs. søndag 14. juni. 

Dette vil koste en del og vi er avhengige av å få inn sponsormidler. Dessverre gikk fristen for 
å søke TRF om District Grant midler for rotaryåret 2014-15 ut den 15. november. 

Vi vil se videre på muligheten for å gjennomføre dette prosjektet på første møtet vårt etter 
nyttår. 

3.   Turer for flyktninger/ innvandrere 

Det ble foreslått å ta med flyktninger ut på tur for å bli bedre kjent både med hverandre, med 
nye mennesker og med kulturen vi har der turer i naturen spiller en stor rolle. 

Det ble foreslått å starte med tur rundt Vassetvatnet og senere kanskje ta sjansen på Blåfjell 
eller Vonløypa. Vi må vurder hvor mye vi klarer å ta på oss, hvis for eksempel går for 
prosjektet i pkt. 2. Dette vet vi sikkert mer om etter møtet i januar. 

4.   Sommerleir for ungdom 

Dette har vi allerede sagt ja til å være med på. 



Selve sommerleiren blir i august 2015, dvs. neste rotaryår, men planleggingen må skje utover 
våren. Dette vil være i samarbeid med Giske, Ørsta og Volda. 

5.   Dugnader i Sansehagen og Lysløypa. 

Vi setter av tre kvelder i mai-juni til dugnader slik det måtte passe mht. behov, vær m.m. 

  

Klubbmøte 17. november 2014 - Besøk hos Langevåg Bibliotek. 

Klubben vart motteke av biblioteksjef Elisabet Kjerstad som fortalte om verksemda. Den 
består av mange andre aktiviteter enn utlån av bøker.  I tillegg fekk ein meir informasjon om 
dei ulike tenestene som kanskje ikkje er like godt kjent for alle. 

Veldig kjekt å få eit lite innblikk i bibliotekets virke. 

 

Klubbmøte 10. november 2014 - Presidentens møte for november. 

Referat frå presidentens møte 10. november 2014 

1. Månadstema for Rotary er: TRF (Rotaryfondet) 

2. Referat fra Presidentforum 4. november 

Trude og Kari har vore på presidentforum (for presidentane i Rotaryklubbane på Nordre 
Sunnmøre). Det refereres kort om tema som vart drøfta i presidentforumet: 

Profilering av Light Up Rotary via NORFO. 

Fellesarrangement for rotaryklubbane. Brattvåg vil sende ut invitasjon rundt påsketider. 

PETS: blir heretter arrangert på Dombås. 

PRE-PETS vil bli arrangert lokalt i distrikta. 

Sommarleir for ungdommar. I 2015 er det Sula, Giske, Ørsta og Volda som skal være 
vertskap (august 2015). John Stennes har invitert til eit planleggingsmøte 26.november. Etter 
ei lita idemyldring foreslås; tur på Sulafjellet m/overnatting på Von-hytta, fisketur, tur i 
Ålesund på Atlanterhavsparken (Fjellstua?) deretter (re)tur med "Langevågsbåten". 

Næringsdag; forslag om å arrangere ein felles næringsdag med tema: Etikk. 

 

Klubbmøte 06. november 2014 - Årsmøte med sosialt samvær. 

Denne kvelden var vi samlet i buda til Peder Otto for å holde årsmøte og hygge oss i sosialt 
samvær. 



Det var godt oppmøte, 12 medlemmer og 3 gjester. 

Turid og Gitte hadde gjort grundige forberedelser og vi kom til et koselig pyntet lokale der vi 
bare kunne gå til bords og kose oss med kjempegode reker og tilbehør. 

Oddbjørn hadde et 3-min. innlegg der han refererte fra møtet med RIP Gary C.K. Huang 3. 
november i Oslo. 

Deretter ble det avholdt årsmøte med følgende saker: 

1. Budsjett for 2014/15 v/Jan 
2. Årsmelding for 2013/14 v/ Ståle 
3. Regnskap for 2013/14 v/Per 

Kvelden ble avrundet med sang og gitarspill ledet av Gunnar. Nocturne av Evert Taube var en 
fin avslutning på kvelden! 

 

Takk til Gitte, Turid og Gunnar som hadde lagt til rett for en trivelig kveld! 

 

Klubbmøte 27. oktober 2014 - Torunn fortalte om nytt fra yrket sitt. 

Torunn fortalte om nytt fra yrket sitt som leder i den heimebaserte omsorgstjenesten i Sula 
Kommune. 

Det var et svært interessant foredrag Torunn holdt for oss denne kvelden. Her fikk vi et lite 
innblikk i utfordringer hun og kollegene møter i dette yrket. 

 

Klubbmøte 20. oktober 2014 - Besøk av Hørselshemmedes Landsforbund v/ 
Lillian Sandvik 

Denne kvelden hadde vi besøk av Lillian Sandvik, som representerer Hørselshemmedes 
Landsforbund i Ålesundsområdet. Lillian er likeperson for meniererammede. , dvs. hun har 
kompetanse innenfor sitt diagnoseområde og har i tillegg opplæring for å  kunne gi råd til 
(ikke behandle) andre med samme funksjonshemming. Tanken bak likeperson-ordningen er at 
”like hjelper like”. 

En av aktivitetene som HLF arrangerer er Hørselskafe på Røde Kors huset i Langevåg. 

Mer om HLF kan leses her. 



 

Klubbmøte 13. oktober 2014 - Fiskesalg høsten 2014 

Mange av medlemmene våre har vært med og solgt fisk til inntekt for Sula Rotary. Dette er 
inntekter som gir mer handlingsrom for klubben slik at vi står friere til å kunne støtte ulike 
prosjekt/ aktiviteter i tiden som kommer. 

I dag brukte vi klubbmøtet til utkjøring av fisk til de som hadde bestilt. 

 

Klubbmøte 06. oktober 2014 - Presidentens møte i oktober 

Turid hadde 3-minutten. Tema: Refleksjoner kring frykt både i Norge og resten av verden. 
Det er mange mennesker i verden som ikkje har det så bra. Vi bør bidra og hjelpe der vi kan. 

1.   Rotary Youth Learning Academy (RYLA)  

Kurs vert arrangert i Ulsteinvik i november. Sula Rotary ønskjer å sponse ein deltakar. Turid 
vil ta kontakt med foreslått kandidat; Karoline Jørgensen. 

2.a) Refleks 

Ståle har sjekka pris og det var ganske kostbart med 14 dagers leveringstid: kr. 10.000 for 
1000 refleks (med Rotary logo). Vi avventer med eventuelle bestillingar og sjekker ut priser 
med lengre leveringstid. 

2.b) Vimpel  

Pris pr vimpel inklusive fot er kr 145. Ståle og Margunn sjekker ut pris – uten fot. 

3.   Utkøyring av fisk den 13. oktober   

Oppmøte kl. 17.00. Same plass som sist gang det var utkøyring av fisk; parkeringsplassen ved 
vårt tidlegare klubblokale. 

4.   Programkomiteen 

Det vart lagt fram nokre forslag til program på følgjande datoar; 27.10, 10.11, 17.11 og 24.11. 
Andreas E. vil vise bilder og fortelle om reiser i Canada m.v., Torunn og Turid vil 
orientere om siste nytt frå deira yrke, det sjekkes ut om eit eventuelt besøk på biblioteket og 
det er ønskjeleg at Bente Langeland på eit eller anna tidspunkt informerer meir om utviklinga 
på Devold. 

5.   Medlemskomiteen 

Per orienterte om arbeidet og at ein no ønskjer å fokusere på yrke i samband med rekruttering. 
Det er eit ønskje å få oversikt over innflyttere til kommunen. Usikkert kven som kan bistå 
her.  



Andre forslag er også drøfta til dømes at ein ønskjer å arrangere åpent møte om ei eventuell 
kommunesamanslåing. 

6.   Siste møte før jul 

Det vart foreslått at vi prøver å få til siste møte før jul  – 15. desember – på Mandel & Melis 
sin nye kafe, med enkel servering. Turid sjekker ut nærare. 

 

Klubbmøte 22. september 2014 - Besøk av Linda Flem, daglig leder i ÅST 

Mandag 22. september hadde vi besøk av Linda Flem som er daglig leder i Ålesund-
Sunnmøre Turistforening. ÅST ble startet i 1898 og har således 125års-jubileum i år! 

I starten var det ikke spesielt fjellvandring foreningen la vekt på, det var mer generell 
reiselivsvirksomhet, da ble det bl.a . opparbeidet vei til Muldal i Tafjord. Først på 1920-tallet 
ble det starter aktiviteter som vi forbinder med turistforeningen i dag. Første hytten til ÅST, 
Pyttbua, ble reist i 1925. Deretter kom Vakkerstøylen og Reindalseter. 

 

I dag eier og driver ÅST totalt 12 hytter og arrangerer en lang rekke fellesturer og aktiviteter 
for både barn, ungdom og voksne hele året. I tillegg er 2 hytter i området låst med 
turistforeningens nøkkel. Hvert år utføres et stort dugnadsarbeid på alle hyttene til ÅST, i 
tillegg til arbeidet med ruter og stier. Stikkord er fellesskap, styrke og kreativitet! 

Ålesund-Sunnmøre Turistforening (ÅST) inviterer til både dagsturer og lengre turer i sitt 
hytte- og rutenett i Sunnmørsalpene og Tafjordfjella. Sunnmørsalpene byr på spisse tinder 
med fjord og hav som bakgrunn, mens du i Tafjordfjella kan vandre i et godt utbygd nettverk 
av betjente, selvbetjente og ubetjente hytter i et vakkert og variert fjelllandskap.  

  

ÅST er organisert i grupper for ulike aldre og aktiviteter: 

Turgruppa ÅST   
Barnas Turlag ÅST 
Patchell Fjellsport ÅST 
DNT ung Sunnmøre  
Seniorgruppa ÅST 

ÅST arrangerer også ulike kurs og de har forskjellig utstyr til utlån og utleie. 



 

Klubbmøte 15. september 2014 - The Rotary Organisation, foredrag av 
Oddbjørn Øien 

Aslaug hadde 3 minutt med tema: Savn av skulpturell kultur i kommunen. Kan Rotary 
bidra? 

 1.       Fiskesal  

Det vart utdelt lister som kan distribueres. Fristen for å levere/sende bestillingslistene er 
mandag 6. oktober. Utkjøring av fisk blir den 13. oktober. Trude sender listene på e-post også. 

 2.       Natteramn 

Det vart drøfta om klubben fortsatt skal være med på Natteramn prosjektet. Trude melder 
tilbake at klubben ikkje har anledning  til å være med på dette lengre. 

 3.       Foredrag: The Rotary organization 

Oddbjørn hadde et interessant innlegg der han fortalte om Rotary organisasjonen med tema 
som historikk, formål, organisering, komitearbeide, m.v. 

Mye godt stoff å hente på Rotary sine internettsider, f.eks. her 

 4.       Prosjekt Save a Child Family 

Oppsummering av det internasjonale prosjektet i samarbeid med Sverre Blindheimsvik 
ønskes. Ståle sjekker nærare. Tilbakemelding bør formidles til bidragsyterne, gjerne via 
artikkel i Sulaposten. 

 

Klubbmøte 08. september 2014 - Presidentens møte i september 

1.       Saker frå styremøte : 

a)      Det ble lagt fram spørsmål om klubben skal fortsette med å ta på seg Natteravn - vakter. 
Det har vert litt vanskelig for medlemmene å stille opp når vi har fått forespørsler om det 
tidlegere. Trude sender ut forespørsel til alle medlemmer på e-post. Dersom ingen melder seg 
vil en melde tilbake til Ålesund Øst at klubbens medlemmer ikke har anledning til å stille opp. 

b)      Årsmøte kombineres med sosial aften, og komiteen prøver å arrangere dette 31.oktober 
eller 6. november. 

2.       Komitearbeid! 

a)      Medlemsverving 

Etter en rask gjennomgang av foreslåtte medlemmer, er resultatet så langt at ett nytt medlem 
er på vei inn. 



b)      Lysløypa: Ståle tar kontakt med Frivillighetssentralen og kommer tilbake med mer info. 

c)       Nye aktiviteter 

*Det ble lagt fram forslag/ønske om å sette i gang tiltak for ungdom, som for eksempel skate-
park. Trude sjekker ut om Devoldfabrikken har planer framover der klubben eventuelt kan 
bidra. 

*Det ble lagt fram forslag om å arrangere turer i fjell eller lysløype for grupper som for 
eksempel ungdom, innvandrere. 

d)      TRF; Det skal være kurs førstkommende helg og det er ønskelig med et kort referat fra 
kurset. 

 Ståle avslutta med 3-minutten med tema: Frivillighet. 

 

Klubbmøte 01. september 2014 - Den store flyttedagen! 

Sula Rotary flytta inn i nye klubblokale på Devoldfabrikken mandag 01. september.  I 
spisesalen, eller rettare sagt Velferdssalen i 3. etg er klubben i ferd med å innstallere seg og 
vil halde hus her fremover. 

 

Vi føler at vi har blitt veldig godt mottatt her på Devoldfabrikken og det var god stemning 
etter at flyttesjauen var over. Sekretæren lager utkast til et lite skriv til Sulaposten der vi legg 
ved bilde. 

 

Det ble diskutert om klubben skal lage en egen facebook-side for å nå ut til flere med 
informasjon og dermed markedsføre klubben og klubbens arbeide på en bedre måte.  
Presidenten sjekker ut diverse og kommer tilbake til det senere. 



 

Klubbmøte 25. august 2014 - Besøk ombord i Havstrand 

Mandag 25. september var vi så heldige å bli invitert av Giske Rotary klubb til å være med de 
på omvisning om bord i Strand-rederiets nye stolthet, fabrikktråleren Havstrand. Her ble vi 
tatt godt imot og ønsket velkommen av Ole Strand. Besøket bød både på flott bevertning og 
omvisning rundt i båten. Der fikk vi sett mye spennende helt fra maskinrommet via fabrikken 
og opp på brua. Utrolig hva de kan håndtere med bare 18 Mann om bord! 

 

Mer om Havstrand kan du lese her. 

 

Klubbmøte 18.august 2014 - Oppstart av nytt Rotary-år . 

 

Temaet for året er Light Up Rotary, og utfordringen til klubbene er hvordan vi kan få 
synliggjort hva Rotary er og gjør. 

DGene foreslår bl.a. at klubbene arrangerer en Rotary-dag iløpet av året. Dette vil vi i Sula 
RK se videre på om vi kan få til. 

Pga. klubbens størrelse vil komitearbeidet måtte bli et fellesløft der vi setter av tid til dette på 
noen av møtene utover høsten. Her må hver av komiteene få tatt opp og få drøftet viktige 
saker/ prosjekt m.m. 

Programkomiteen er allerede godt i gang med å få satt opp program for høstens møter. 

Vi vil også i dette året, som i foregående, jobbe med medlemsutvikling. Det er svært viktig for 
klubben å få til en økning av medlemsmassen dette året. 

15.september arrangeres det seminar for både Medlemskap og TRF. Representanter fra hver 
av disse komiteene bør stille her. 

I tillegg til arbeid i komiteene må vi også i år jobbe for å øke inntektene til klubben. Derfor 
arrangerer vi fiskesalg nå i høst. 


