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Fremmøte siste måned har vært:   80%. 

 

Følgende har hatt 100% fremmøte: Christian, Elisabet, Ingunn, Helge, Walter, Odd, 

Birger, Rolf, Ingolv og Astrid. 

Vi gratulerer i neste måned:  

 

 

  3. Ckristian  68 år 

  9. Kenneth  84  « 

27. Bjørn   69  « 

29. Veena   59  « . 

 

 

 

Programmet har i den forløpne måned vært: 

 
Mars: 

 

  2. Helseforedrag v/ Tor 

  9. Åsane sand og singel. Betydelig transportselskap og eiendomsaktør v/ Arvid 

16. ÅR-klubben i bevegelse v/ Ingunn og Willy 

23. Påske 

30. Komitemøter. 

 

 

Program for neste måned: 

 

 

April: 

 

  4.  De som er herre over egen tid 

  6.  Videreføre diskusjonen av 16.mars.  Gjennomgang av prosjekt Zanzibar / Pemba 

13.  Mariakirken opp-pusset.  Vi møte i kirken kl 19oo 

15.  Vårfest 

20.  Åsane idrettspark.  Idrettssenter for Nordre bydel  v/ Roald Brun Hansen 

27.  Komitemøter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    



 

 

 

 

 

 

Møtereferat 6 april 2016 

Klubbsaker: 
1. Presentasjon av Prosjekt Blodbank Zanzibar / Pemba –  hva gjør vi ( Åsane 

Rotary) 

2. Presentasjon av gruppearbeidet fra 16 mars 

 

Innledning: 
Dag holdt et 3-minutters innlegg. Han ga en god presentasjon av Seniornett Åsane 

som har som formål å bidra til aktiv læring og kompetanseutvikling på IKT-området 

(informasjons- og kommunikasjonsteknologi). 

Møtene gjennomføres hver torsdag fra kl 1100, og her kan alle medlemmer få kyndig 

data-hjelp av kompetansepersonell for kun kr 100 pr time.  

Sak nr 1 : Prosjekt  Blodbank Zanzibar/Pemba 

Diskusjon: 
Innledningsvis ble prosjektet behørig presentert av Bjørn og Knut-Per. Det ble 

redegjort for møtet som arbeidsgruppen har gjennomført med Haukeland Sykehus. 

Avdelingsdirektør Jon Wigum Dahl  Avdeling for Internasjonalt samarbeid ved 

Haukeland Sykehus / Helse Bergen vil være ansvarlig for utrustning av blodbanken 

som etableres. I tillegg vil Haukeland forskuttere de byggetekniske utgifter som 

nødvendig, samt være ansvarlig for prosjektgjennomføring ifm oppfølging, fremdrift 

og økonomi. 

Dahl ønsker støtte fra Rotary Åsane med en forpliktelse på dekning av de 

byggetekniske kostnadene knyttet til prosjektet. Pristilbudet fra lokal entreprenør er i 

underkant av 300.000 NOK. Det er ingen ytterligere forpliktelser for Åsane Rotary 

utover de 300.000 NOK. 

Arbeidsgruppen har vurdert selve prosjektet som godt prosjektert og dokumentert 

med lav risiko. 

Arbeidsgruppen i Rotary har vært i kontakt med andre Rotaryklubber for å knytte 

samarbeid som et felles prosjekt. Rotary klubbene Nordhordland og Arna er begge 

opptatt med egne internasjonale prosjekter g de ville ikke forplikte noe deltakelse på 

nåværende tidspunkt. 

Finansiering av prosjektet er basert på inntekter ved salg av lodd, bruk av vårt 

kontaktnett opp mot andre Rotary klubber og distriktskonferanse.  



 

 

 

 

 

 

Det ble presentert konkrete forslag til å fullfinansiere våre eventuelle forpliktelser. 

Knut-Per minnet også om viktigheten med å følge opp (Fase 2) etter at bygget står 

ferdig og er tatt i bruk. Vedlikehold bør vi også ha i tankene som vil kreve et fremtidig 

økonomisk bidrag fra klubben for å sikre god forvaltning av bygget. 

For Fase 2 vil vi ha andre muligheter for å søke om midler fra bl.a The Rotary 

Foundation til drift av bygget. Dette ble ikke videre debattert. 

Synspunkter: 
Bruk av et så stort beløp knyttet til internasjonalt prosjekt vil slå negativt ut på bruk av 

penger mot lokale prosjekter. Det ble minnet om et vedtak knyttet til en 40/60–

fordeling internasjonalt/lokalt.  

Dette ble opplyst fra Ingunn om at vedtaket omkring fordeling internasjonalt vs lokalt 

40/60 var kun basert på fordeling av Bingo-penger og ikke et generelt vedtak.. 

Andre internasjonale prosjekter som Chains of Friendship vil fortsatt få sin støtte i 

fremtiden uavhengig av det foreslåtte prosjektet, mao ingen betydning for CoF. 

Det var enighet om at Prosjekt Zanzibar vil være et godt markedsføringstiltak for å 

verve nye medlemmer til klubben, og et godt tiltak for å sette Rotary Åsane på kartet. 

Konklusjon: 
Åsane Rotary aksepterer å støtte Prosjekt Blodbank Zanzibar/Pemba. 

Styret vil gi arbeidsgruppen skriftlig fullmakt til å sluttforhandle med Haukeland 

Sykehus 

Sak nr 2. Presentasjon av gruppearbeidet  
Willy presenterte kort hovedpunktene i gruppearbeidet, men vil i tillegg sende ut en 

komplett beskrivelse i eget vedlegg. 

Neste møte 
 Onsdag 13/4 er vi invitert av Bryggens Venner til Maria Kirken for både omvisning og 

konsert. Spesialpris for oss er kr 100 pr person, og vi håper på høy deltakelse. 

 

John Sigurd Paulsen 

Referent  

 

 

 


