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Guvernørbesøk og opptak av nytt medlem. 
 

 
 
President Arne åpnet dagens møte med å ønske Guvernør Erik Gran og AG Berit Reppesgård 
velkommen til Sande RK.  
Arne gikk så over til å ønske Eirik Olaussen velkommen til dagens møte som også var et formelt 
opptaksmøte for Eirik. Arne gikk gjennom de formelle prosedyrene for opptaket og deretter til å 
feste Rotarynåla på Eirik sitt jakkeslag. Vi får høre mere om Eirik når han skal holde sitt egoforedrag 
på et senere møte. 
 
Guvernøren innledet med å fortelle om seg og sitt første møte med Rotary som var yrkesveiledning 
på gymnaset.    
Dette medvirket til at jeg begynte på NTH i Trondheim. Etter diplomoppgave ved Institutt for Energi-
teknikk, som den gang het Institutt for Atomenergi (IFA), fattet jeg stor interesse for matematiske    
modeller og programutvikling på datamaskin.  Jeg begynte å arbeide som forsker på IFA i 1973. Siden 
det ikke var aktuelt med atomkraft i Norge, var det viktig at kompetansen til instituttet ble benyttet i 
industrien, og det førte til at jeg ble engasjert i å lage beregningsmodeller for ÅSV (Årdal og Sunndal 
Verk). Det er i dag en del av Hydro som nå er et rent aluminiumselskap. Men ÅSV var da en statsbedri
ft. Norsk Hydro hadde før krigen startet bygging av kraftverk ved Tyin. De ønsket å bygge en gjødsel-
fabrikk i Årdal. Men når tyskerne kom til Norge i 1940 startet de å bygge et aluminiumsverk.               
Aluminiumsverket ble ferdig, og da tyskerne tapte krigen, fikk den norske stat aluminiumsverket 
prosjekt, som Statoil stod bak. Etter 11 år i Norcontrol begynte jeg i Norsk Hydro.  
Bedriftskulturen i Hydro og Statoil er basert mye på den yrkeskodeks som er gjeldende i Rotary.  
Det går på etikk i arbeidslivet, som også gjelder privat.  Rotarynålen har 24 tenner, og det symboliser
er at når du er rotarianer, er du det 24 timer i døgnet og ikke bare en gang i uken, når du er på møtet 
i din Rotaryklubb.   
Årets tema som ble lansert på International Assembly (Guvernøropplæringen i San Diego) er: Rotary: 
Making a Difference. Årets RI president Ian Riseley sier at som enkeltpersoner kan vi gjøre mye bra, 
men når vi er en stor organisasjon gjør det en stor forskjell.   RI presidenten ønsker videre at alle klub
bene legger inn 2 måltall i Club Central. Det er hvor store kostnader og hvor mange timer klubben      
legger ned i sine prosjekter. RI presidenten vil da bruke summen av disse tallene fra klubbene til       



markedsføring av hvor mye Rotary gjør på verdensbasis.  Ungdomsutvekslingen i Rotary er viktig. 8.0
00 studenter utveksles hvert år. Ungdomsutveksling er også fredsskapende.  
Rotarys har 6 fredssentre. Et er i Uppsala. Der er det 20 studenter fordelt på 2 årskull.  
Det er 10 studenter hvert år. En 2 årig master koster 75.000 USD og det dekkes av Rotary.  
Studiet er svært populært og det plukkes ut studenter fra forskjellige deler av verden, med forskjellig 
hudfarge og religion.   
Utryddelse av polio. 16 mill. er reddet fra Polio siden vaksinasjonen startet. Det er til nå brukt over 
1.6 milliarder USD. I Atlanta ble det kun rapportert om 5 tilfeller i 3 land hittil i år.  
Afghanistan, Pakistan og Nigeria. Nå er det økt til 8 tilfeller. I 2016 var tallet 37, og i 2015 var det 74.  
Det er bevilget 1.2 milliarder USD de neste 3 år. Herav har Rotary lovet 150 mill USD. Bill og Melinda 
Gates har lovet 450 mill. Institusjoner og stater har lovet resten. Vaksinasjonen må pågå for fullt i 3   
år etter siste tilfelle av polio for å være sikker på at det ikke blusser opp igjen. . 4 milliarder USD er bli
tt bevilget i humanitære prosjekter.   
Rotary’s 6 fokusområder 1. Fredsarbeid og konfliktforebygging 2. Sykdomsforebygging og –
behandling 3. Vann og sanitæranlegg 4. Mødre og barns helse og velferd 5. 
Grunnleggende utdannelse og bekjempelse av analfabetisme 6. 
Det er viktig å prioritere kvinnelige ledere.  Kun 5 % av medlemmene er under 40 år De aller fleste er 
over 60 år. Flere unge medlemmer må prioriteres. 
Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet.  
Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelte yrke 
som mulighet til å gagne samfunnet. Arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennomet
verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forent i idealet om å gagne andre.  
Rotary er en yrkesorganisasjon. Klassifikasjonsprinsippet bør følges. 
Rotarys har 4 nivåer, RI president, guvernører, klubb presidenter og medlemmer.  
NORFO som står for Norsk Rotaryforum er til for å bistå klubbene. De oversetter Rotary materiell til  
norsk, har samlinger for utvekslingsstudenter, bistår med det datatekniske, er med på utgivelsen av  
Rotary  Norden osv.   Det ligger mye stoff om Rotary på nettet.  
 
 


