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ÅRSRAPPORT FOR ROTARYÅRET 2014 – 15 

1. Organisasjonen - styret og komiteene 
Klubbens styret bestod i rotaryåret 2014 – 15 av president Arvid Vada, forrige års 

president Idar Per Lundemo, sekretær Olav Aspli og kasserer Olav Floan. 

Komiteledere: 

Idar Per Lundemo, prosjektkomiteen, Hans Liland, informasjons- og PR-komiteen, 

Maj-Lis Sjåstad, komiteen for internasjonalt arbeid/Rotaryfondet, Sigmund Laugsand, 

programkomiteen, Tore Alfnes, arrangementskomiteen og Gerd Talsnes Heggdal, 

medlems- og klassifikasjonskomiteen. 

Da rotaryåret startet, var vi 35 medlemmer i klubben. Ved utgangen av året var vi 36, 

31 menn og 5 kvinner (14 %).  

Gjennomsnittsalderen var 66,7 år.  

Oppmøteprosenten 57,26 %, mot 55,56 % rotaryåret 2013/14, en framgang på 1,7 %. 

2. Målene  
1. Øke antall medlemmer til 40 

2. Klubbmøtene skal være et foretrukket møtested for alle våre medlemmer 

3. Øke vektleggingen av internasjonalt arbeid 

 

3. Evaluering av rotaryåret 

1. I forhold til de tre målene 
Målet var å øke medlemstallet til 40, dvs med hele fem medlemmer. Det viste seg 

å være alt for ambisiøst, selv om medlemskapskomiteen har gjorde en 

kjempeinnsats med å invitere svært mange aktuelle kandidater til 

orienteringsmøter om Rotary og klubben vår. Ni kandidater deltok på disse, men 

ingen ble medlemmer – i alle fall ikke foreløpig. Alle gav imidlertid uttrykk for at 

Rotary er en interessant organisasjon, men de hadde ikke anledning til å bli 

medlemmer nå. Uansett resultatet i form av nye medlemmer, så har vi på denne 

måten fått ut økt kunnskap om hva Rotary er, noe som på sikt kan gi resultat i form 

av flere medlemmer.  

Imidlertid har vi faktisk greidd å få tre nye medlemmer, en er opptatt denne våren, 

og to ble opptatt på ett av de første møtene inneværende rotaryår. 

 

Oppmøteprosenten har økt med 1,7 prosent i forhold til forrige rotaryår. Likevel er 

det noe drøyt å slå fast at møtene har blitt et mer foretrukket møtested for våre 

medlemmer enn året før. 

http://levanger.rotary.no/


 

Frosta RK stod for tur til å sende ut en utvekslingselev fra Nord-Trøndelag 

rotaryåret 2015-16. Da de fant ut at de ikke hadde anledning til det, overtok 

Levanger RK ansvaret. Etter annonsering i Levanger-Avisa hadde vi en interessert 

elev, Oline Rørstad Bredeli. Hun deltok sammen med sin mor på den festlige 

tilstelningen i anledning avslutningen av rotaryåret, og dro som utvekslingsstudent 

til den franske øya Reunion i Det indiske hav. Fra rotaryklubben Club de Saint-

Denis Bourbon fikk vi utvekslingseleven Julie Pardini. 

 

2. For øvrig 
o Presidenten gjennomførte ved starten av rotaryåret samtaler med medlemmer med lavt 

frammøte i et forsøk på å avklare hva klubben eventuelt kan gjøre for å øke 

frammøteprosenten. 

 

o Levanger RK samarbeidet med Verdal RK, Skogn RK, Åsen RK og Frosta RK om 

arrangement av et intercitymøte om korrupsjon på HiNT, Røstad onsdag 14. januar. 

Møtet ble innledet med kunstnerisk innslag av vår utvekslingselev Oline Rørstad 

Bredeli og fortsatte med gode innledninger av presidenten i ISFIT Marius Jones og 

tidligere innkjøpssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune. 

 Møtet var et svar på verdenspresidentens henstilling til alle klubbene 

om gjennomføring av «A Rotary Day». 

 I salen var det ca 85 tilhørere, som var i underkant av hva vi hadde 

forventet. Fra Levanger RK møtte bare 11 medlemmer.  

 

o I klubbmøte 12 mai ble det gjennomført en SWOT-analyse. Hensikten var å kartlegge 

de viktigste interne og eksterne faktorene som har vært avgjørende for å nå være mål 

for rotaryåret. Det ble jobbet godt i grupper på 4 – 5 medlemmer. 

Svar som ble avgitt av flere enn ei gruppe: 

Styrker: Gode foredrag/foredragsholdere, prosjektene, møteledelsen, møtetidspunktet 

og greit, sentralt møtelokale 

Svakheter: Arbeidet i komiteene, lav kvinneandel, høy gjennomsnittsalder, 

rekrutteringen, klubbmiljøet – mer rotering og  

Muligheter: Fellesmøter med andre organisasjoner/klubber 

Trusler: Konkurranse med andre foreninger om medlemmer og klubbens og de enkelte 

medlemmenes markedsføring av klubben. 

 

4. Arbeidet i komiteene 
 

Informasjon/PR. 

Rotary Norge har i likhet med mange andre land valgt en felles plattform for 

websidene til alle landets klubber. Det har medført en formidabel snuoperasjon for de 

fleste klubbene, der vår komite har arbeidet jevnt og trutt, særlig siste halvdel av 

rotaryåret. Jeg er stolt av at vi nå har ei hjemmeside som har en god form. Vi har også 

fått opprettet facebook-konto, som jeg har store forhåpninger til videreutviklingen av, 

bl.a. for å gjøre Rotary kjent for folk flest 

Internasjonalt arbeid.  



Vi lyktes med å finne en elev fra Levanger, Oline Rørstad Bredeli, som ønsket å 

benytte seg av Rotarys ungdomsutvekslingsprogram ved å dra til den franske øya 

Reunion. Vi gledet oss over at Julie Pardini den samme øya hadde valgt Levanger RK 

som sin vertsklubb. Vi er veldig takknemlig for den jobben Olines foreldre, Kristin og 

Ingmar har gjort for å skaffe to vertsfamilier for henne, i tillegg til at de selv er hennes 

vertsforeldre de første månedene av skoleåret. 

 

Program 

Programkomiteen har også dette rotaryåret skaffet oss spennende og interessante 

foredragsholdere, som har dekket et veldig vidt fagfelt: Fra den listige skjæra som 

lempet stein opp i reagensglasset med vann og en flytende matbit, slik at vannet steig 

til skjæra kunne nå matbiten med nebbet -  til orienteringen om utbygging av 

ungdomsskole på Røstad, der begge de to hovedsyn på den saken fikk slippe til. 

 

Prosjekt 

Også dette rotayråret deltok de aller fleste av våre medlemmer i ett eller begge de to 

prosjektene Leksehjelp for innvandrere og Rydding og merking av S:t Olavsleden 

gjennom kommunen er også gjennomført. Også denne våren har vi fått erfaren den 

viktige sosiale dimensjonen det er i å være med på et lag som jobber med å berede leia 

for pilegrimer fra mange hjørner av verden. Videre opprettet prosjektkomiteen 

ytterligere et prosjekt i nært samarbeid med kommunens innvandrertjeneste: 

Innvandrere møter lokalsamfunnet, 

 

Arrangement 

Komiteen sørget også dette rotaryåret for at det ble lagt opp til festlig samvær like før 

jul og her i kveld kan takkens tanker til arrangementskomiteen. 

 

Til slutt vil jeg takke klubbmedlemmene for alt jeg har lært gjennom å være klubbens 

president dette rotaryåret. 

 

Arvid Vada 


