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Referat medlemsmøte 20  
Dato:   14.2.22 

Medlemmer møtt:  21 

Gjester:  1  

Neste møte: 21.22 NAV v/Bente Haugland 

I  INFO 
 
Det var lotteri til inntekt til barnehjem i Romania som 
Vidar Øksendal tenker å besøke.  
 
Han er for tiden i Estland og på vei sørover i sin 
«Fiesta Viking» på en 4 måneder lang tur.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Program våren 2022 – oppdatert program gjennomgått v/Jan Petter Kristiansen.  
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• Jubileums-festen lørdag 12. mars – påmelding v/Svein Bøgwald 
• Rwanda-konserten søndag 13. mars går etter planen.  

o Plakater forsøkes å få ferdig til neste mandag. -> Her ønskes hjelp med å henge 
opp i nabodistrikter.  

o Reidar Larsen har 1. halvdel, mens Jorunn og barna skal ha programmet i 2. 
halvdel.  

o Når det gjelder gjester er sannsynligheten stor for at ambassadøren i Rwanda 
kommer. Peace og Fritjof vil være til stede sammen med Josianne som driver 
barnelandsbyen . I tillegg vil der være guvernører og andre inviterte. 

 
RLI  
• RLI ble startet internasjonalt i 1992 for å gi medlemmene en mulighet for å lære mer om 

Rotary og om lederskap 
• RLI startet opp som en PILOT i D 2290 våren 2021 tilpasset vårt distrikt mål, 

planer og organisering. Vi gjennomførte en ny runde høsten 2021. 
  

• RLI er for de som ønsker å utvide sitt nettverk, vil gjøre en forskjell i 
egen klubb og vil lære å kjenne og delta i alle muligheter som Rotary gir 
  

• Mottatt invitasjon om å melde på 1-2 medlemmer 
• Datoer; 

o Modul 1; Lørdag 26. mars 2022, kl 10- 15.30 
o Modul 2; torsdag 21.april, tirsdag 26. april og torsdag 5. mai kl 

18- 20 på Zoom 
o Modul 3; Lørdag 21.mai 2022, kl 10-15.30 
o Sted; Heimat, Brokelandsheia 

  
• Påmeldingsfrist 1. mars 2022 – gi beskjed til Unni 

 
 

 
Summer Camp - Solveig orienterte om opplegget og selve programmet.   
RI arrangerer slik camp for ungdommer hvert år. I år har dette tilfalt vårt distrikt å arrangere, så 
Flekkefjord, Grenland og Horten gjør dette sammen.  
12 ungdommer, i alderen 18-20 år, kommer og til det trengs 6 vertsfamilier. -> Medlemmene 
bes her om hjelp.  
Dato måtte endres etter at hele opplegget var på plass. Ny dato forventes å bli i midten av 
august.  Endelig avklaring kommer. 
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II  TEMA/PROGRAM 
 

Dagens foredragsholder Frode Rudolfsen m/elkraftprosjekter 
 
fortalte blant annet om ny fire-felts bro som skal bygges fra Bergen til Sotra.  
9 høyspentmaster skal rives da ny høyspentkabel legges i tunell.  
Og 50 over fjorden strekkes kablene på undersiden av broen.  
 
Fra 2018 -2021 var Frode/Rudcon AS byggherre for BKK (Bergens 
Kommunale Kraftverk) og jobbet som innleid del-prosjektleder og 
kabelekspert, for dette nye Sotrasambandet 
 
 

 

 

 

 

 

 

Og avslutningsvis fikk vi en liten innføring i kabel dimensjoner; kabelen i sotrasambandet veier 20 kg 
pr/m. Den berømmelige kabelen til Tyskland vier nesten 50 kg/m og kobberleder kontra aluminium 
kan brukes om en annen, mer et spørsmål om pris. Oftest kobber i sjø og alu på land . 

Tusen takk til Frode, veldig interessant å få et innblikk i elkraftkabel-verdenen. 
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