
Møte i Rana Rotaryklubb 8.01.2015 - Medlemsmøte

Møtested:  Meyergården

Møtetidspunkt:  19.30

Til stede: 13 medlemmer, 1 hadde møtt opp kl. 18.30, men var opptatt etter 
kl. 19.30

Klubbmøte

President Linda Heian takket for et hyggelig og vellykket julebord siste 
torsdag før jul.  Dette er første møte med nytt møtetidspunkt: kl. 19.30.  Neste
møte – 15.01.15 – vil bli arrangert hos Frode Ringheim.

3 min:

Alexander hadde vært i Tyskland og snakket om museet til Mercedes Benz.

Steinar hadde vært på Norfo-møte i Oslo. Rotary går tilbake i Norden og 
Nord-Europa, særlig i Nord-Norge.  Mange klubber er lagt ned.  Han 
nevnte også ideen om ”The Arctic Region” – et enormt og urealistisk 
område.

Synnøve om skifte av interesser.  Har omsider fått interesse for hva som 
skjedde i nord under 2. verdenskrig.  Har lest Miraklet ved Litza av Alf 
R. Jacobsen, sett ”The Imitation Game” og program om 
tvangsevakueringa av Finnmark.

Vigleik om produksjonsanlegget til BMW i Munchen, og om å være pensjonist
og kunne reise og feire jul og nyttår flere steder.

Frode om møtet 15.01.15 i Jonas Buddes vei 11.  Han vil fortelle historia til 
det gamle huset.  Det vil bli som et brass-møte.  Møtetidspunkt: 19.30.

Resten av møtet ble brukt til å få fram forslag til program for vårhalvåret.

1. Det ble foreslått å ta kontakt med Per Waage om et bedriftsbesøk på 
SI.

2. Vigleik foreslo en kulturhusdebatt.  

3. Og å finne noen som kan snakke mer om evakueringa av Finnmark i 
1944-45.



4. Svein N. foreslo å få tak i han(husker ikke navnet) som tidligere har 
vært i Rana RK og snakket om utbygging av E6.  Hvordan går det med 
veiutbygginga?

5. Synnøve foreslo å ta kontakt med Polarsirkelen vgs for å høre hvordan 
det går med sambygging av den videregående skolen i Rana.

6. Johan Petter hadde sett Ut i naturen-programmet fra Saltfjell-Svartisen, 
og ville gjerne få tak i noen som kunne snakke mer om Svartisen 
nasjonalpark.

7. Steinar foreslo å skaffe en foredragsholder fra Rana Gruber for å høre 
om situasjonen der.

8. Om kommunesammenslåing – hvordan vil Rana ta oppgaven med 
sammenslåing av kommuner på Helgeland.

At medlemmer får ansvar for programmet en kveld, ble etterlyst.  Nå skal 
styret først se på hvor mange møter vi har program for, og foreslå en 
rekkefølge videre framover.

President Linda takket til slutt for et godt møte, som ble avsluttet ca 20.30.

Synnøve Solbakk  

Ref. 


