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President Trond ønsket alle velkommen til kveldens møte som var avsatt til oppsummering av 
Pastpresident Arne sitt presidentår. 

 

 
 
Arne innledet med å fortelle om sin planlegging før han overtok presidentvervet. 
Her var det viktig å få på plass et nytt styre som skulle dra lasset sammen med ham. Når dette var 
gjort så var det viktig at han sammen med det nye styret la planer for året. Det som var nytt med 
dette for året var at nå skulle dette gjøres digitalt. 
Deretter var det å legge planer for ukeprogrammet og dette har programkomiteen gjort på en 
utmerket måte og Arne ga uttrykk for at vi har hatt et rikholdig program. 
I Arnes presidentår fikk vi 3 nye medlemmer og jammen fikk vi 2 PHF utnevnelser også. 
Distrikt 2290 hadde dette året et artig påfunn for å gjøre Rotary langt mere kjent blant folk flest. 
Her ble det igangsatt en spørrekonkurranse med en El-sykkel som premie for distriktet. 
Hvem ble beste klubb og hvor gikk sykkelen? Jo selvsagt til Sande og til alt overmål til svigersønn til 
Thomas. Dette ble også dekket av Sande Avis. 
Årets hedersgjest ble også behørig omtalt som et populært tiltak i Sande. Dette året var det 
Grytebakke Gård ved Aslaug Bonden som fikk ros for sitt engasjemang for ungdom som har ramlet 
litt på utsiden av skolesystemet. Hun ble overrekt en sjekk på 10 000 kroner. 
Klubben deltok også på årets strandryddeaksjon og her ble vi godt synlig med våre nye Rotary-vester. 
Avslutningsvis sa Arne seg godt fornøyd med at vi var godt i gang med ungdomsutvekslingen og ikke 
minst året som sådan. Han takket også styret for all medvirkning i hans Rotaryår.  



Arne ville også minne oss på hva Rotary handler om og står for 

 
 

Til slutt fortalte Arne og Trond om redigering og fornying av vår klubbhåndbok 

 


