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Komiteformenn har vært: 
 
 Yrke og Mentor  Knut Magne Haaland 
 TRF    Kari Ruud 
 Program   Pål Berger 
 Sermoni   Kjell-Arne Oppebøen 
 Service og prosjekt  Finn Thoresen 
 Klubb    Torunn Holst 
 
 
 
Det er avholdt 4 styremøter, hvorav 2 hjemme hos meg. Det har i året som har gått blitt 
arbeidet godt i alle komiteene. Referat fra alle komiteene ligger vedlagt denne rapporten. 
 
Særlig viktig er arbeidet til programkomiteen, som i år igjen har frembrakt et imponerende 
program med gode foredragsholdere, særlig synes jeg det er verdt å nevne Kåre Willoch. 
Totalt er det avholdt 32 møter pluss at Sermonikomiteen har arrangert, høstfest, julefest, 
bursdagsfest, tur til Chablis og sommerfest. Veldig hyggelig at det har vært så stor sosial 
aktivitet i klubben i året som har gått. 
 
I år har klubben gjort et stort løft ved at Bjørgulf Haukelid har stått i spissen for et 
mentoring program for Dikanhjemmet. 10 mentorer fra klubben har stilt opp for et program 
som har gått fra 1. januar og ut året. De har ansvaret for 10 menteer. Klubben får kr 
50.000,- for opplegget og tilbakemeldingen fra Diakonhjemmet er veldig positivt. Vi håper 
at det vil la seg gjøre å gjenta programmet neste år. Dette gir både gode penger i 
klubbkassen som kan benyttes til gode formål og en positiv aktivitet for de av klubbens 
medlemmer som deltar. 
 
Den største utfordringen i året som har gått har vært lokalsituasjonen. Vi fikk på slutten av 
våren 2017 beskjed av SAS hotellet hvor vi har vært gratis i 35 år at vi måtte betale kr 
6.500,- pr møte hvis vi skulle fortsette å holde møtene der. Heldigvis kjente Nils-Peter 
Haugan driveren av Opelia restaurant og nattklubb som ligger rett overfor SAS hotellet. 
Eieren der var veldig positiv og tilbød oss gratis lokaler. Selv om vi var heldige har klubben 
jobbet med å se på alternativer og en komitee ble nedsatt etter at vi hadde undersøkt et 10 
talls alternativer. Heldigvis lykkes vi med å få en avtale med St Olavs Gate 27 hvor vi har 
fått gode lokaler i kjelleren gratis. Vi ser derfor frem til et spennende Rotaryår i nye lokaler. 



Raymond driveren av Opelia har vært sporty og signalisert vi kan benytte hans lokaler som 
reserve hvis det skulle oppstå behov. Han har også blitt medlem av vår klubb. 
 
Medlemstallet har dessverre falt fra 51 til 48 og vi har kun fått et nytt medlem, så 
målsetningen om å nå 53 medlemmer er ikke nådd 
 
 
Hovedmålene som jeg hadde satt for mitt Rotary år opplever jeg i hovesak er nådd som 
beskrevet under 
 
Vestheim Rotaryklubb skal være en innkluderende klubb 
 
Vestheim Rotaryklub skal ha en god sosial profil 
 
Vestheim Rotaryklubb skal ha gode og utviklende foredrag 
 
I Vestheim Rotaryklubb skal vi ha det gøy 
 
Regnskapet for Rotaryåret viser sum inntekter på kr 155.036 og et overskudd på kr 
11.388,-, begge før inntektene fra mentoring for Diakonhjemmet på kr 50.000,-. 
 
Vedlagt følger referat fra komiteene 
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