
Begrunnelsen for Petter Andreas Visted´s tildeling av  
utmerkelsen Pauls Harris 
Charterfesten 09.10.2021 
 
Petter er 3. generasjons Rotaryaner og ble av sin familie oppmuntret til å delta i Rotarys 
ungdomsarbeid.  Han deltok på mange Rotary-leirer i sin ungdom, både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt, og har vært leder for flere av disse. 
Sentralt står Godskegården, drevet og sponset av Bergen Rotaryklubb, hvor han var aktiv i mer enn 
ti år og ved flere anledninger «husfar» - leder for oppholdet av ca. 35 ungdommer fra hele landet og 
utlandet. Her ble det bl.a. drevet amatørforskning for UiB og Bergen Museum i regi av prof. dr. Carl 
Ludvig Schreiner Godske, UiB. Et svært vellykket tiltak i Rotarys ånd. 
 
Petter har vært aktiv i Round Table og var der også leder av landsstyret i en periode. 
 
Han ble medlem av Åsane Rotaryklubb i 1994, og har i alle år vært et aktivt og engasjert medlem, 
med svært gode kontaktskapende evner. 
 
Takket være hans store kontaktflate i næringslivet, har vi kunnet få mange høyt profilerte 
foredragsholdere til møtene våre, og til våre spesielle arrangementer som ”herrer på by´n”.  
 
Petter har deltatt aktivt i klubbens prosjekter, enten det var tannlegeutstyr til Afrika eller 
forsendelser til Baltikum eller lokale prosjektaktiviteter. 
 
I mange år har han vært aktiv i rekrutteringsarbeidet, og flere av de nåværende medlemmer kom 
inn etter hans introduksjonskurs. 
 
Petter var president i 2001-02 og overtok etter Olav Veum (2000-01), som dessverre ble kreftsyk 
og døde 14 dager før hans presidenttid var over. Det ga mye ekstraarbeid til påtroppende 
president. Det må også nevnes at Petter ble en god venn og fortrolig støtte for Olav Veum i siste 
delen av hans sykdomsperiode. 
 
Feiring med stil tiltaler Petter, og han har vært et svært aktivt medlem ved forberedelsen av flere av 
våre jubileer, spesielt på Hotel Norge (20- årsjubileum) og Stalheim (25-årsjubileum). 
 
Petter stiller gjerne opp som toastmaster og taler ved klubbens arrangementer. Ved vårt 
arrangement i kulturhuset for noen år siden sammen med Frank Aarebrot og Marianne Herfindal 
Johannessen, holdt Petter et innlegg om Rotary International og The Rotary Foundation. 
 
I nærmere ti år har han vært aktiv i The Rotary Foundation sitt distrikts-styre og i den anledning 
holdt mange kvalifiseringskurs og foredrag i andre klubber, samt noen i egen klubb, spesielt husker 
vi Rotary-skolen han arrangerte sammen med daværende medlem Elisabeth Ekberg. 
 
På bakgrunn av beskrivelsen over av Petter Andreas Visted´s virke i Rotary mener vi at han er vel 
kvalifisert til å motta en Paul Harris utmerkelse. 
 
Ulset, 16. Juni 2020 
 
Odd Hordvik 
Jostein Helland Hauge 


