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Om Vadsø Rotary Klubb 

 

Vadsø Rotary Klubb  ble  stiftet 30. mars 1954 med 23 medlemmer. Møtene ble den 

første tiden holdt i ungdomslaget “Vårbrudd” sine lokaler, før de ble flyttet til Nord-

Varanger herredshus i Evanger-gården. Senere ble ulike møtelokaler benyttet.  

Rotary var i starten bare forbeholdt menn. Fra 1989 ble Rotary åpen også for kvinner. 

Vadsø Rotary Klubb fikk sitt første kvinnelige medlem i 1993 og sin første kvinnelige 

president i 2002. Rotarymedlemskap oppnås bare gjennom innbydelse. Årsaken til 

dette er at en Rotaryklubb skal være et speilbilde av det lokalsamfunnet klubben har 

sine røtter i. For å oppnå dette søker klubbene å rekruttere et bredt tverrsnitt av den 

yrkesvirksomhet som foregår i klubbens område. 

Rotarys mål er “Å gagne andre” ved at en lærer sine medmennesker å kjenne, samt 

at en stiller høye etiske krav til seg selv i yrke og i samfunnsliv. Fra første stund har 

klubben støttet veldedige formål. Det har i hovedsak dreid seg om økonomisk støtte 

og gaver til sosiale institusjoner. I en lang periode var det til barnehjem og gamlehjem 

i distriktet i forbindelse med julen. Det ble også arrangert julefester for barn. Klubben 

ga også oppmerksomhet til de innsatte i Vadsø fengsel.  

I 1994 tok Vadsø Rotary Klubb initiativ til å få restaurert og satt plass de to 

granittstøttene som markerer “Basis A” og “Basis B” på fjellet rett nord for byen. 

Arbeidet ble organisert som dugnad blant klubbens medlemmer. Disse 

landmålingsmerkene fra 1886 har stor kulturhistorisk interesse ettersom Vadsø er det 

eneste stedet i Norge man kan gjenfinne originale støtter som markerer en av de 17 

basiser som var grunnlagt for kartleggingen av Norge. 

Arkivet til Vadsø Rotary Klubb 

 
Finnmark fylkesbibliotek mottok arkivet til Vadsø Rotary Klubb i 2012 via Matthias 

Bardosen. Materialet dekker perioden 1954–2005 og består av møteprotokoller, 

avskipningsbok, korrespondanse og saksdokumenter, regningsbilag og 

regnskapsbok. 

Arkivet etter Vadsø Rotary Klubb er registrert og katalogisert i Finnmark 

fylkesbibliotek desember 2012 av undertegnede. Arkivet utgjør 0,5 hm. 

Finnmark fylkesbibliotek 6.12.2012 

Helena Maliniemi 
rådgiver 
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Arkivfortegnelse 
 

A Protokoller 

 

Aa Styremøter 1973 – 1993 

 
1 1973 – 1993 
 

Ab Klubbmøter 1973 – 1995 

 
2 1985 – 1991 
 
3 1991 – 1995 
 

Ac Avskipningsbok 1954 - 2005 

 
4 1954 – 2005 
  

E Korrespondanse og saksdokumenter 
 

Ea Korrespondanse og saksdokumenter 1985 – 1990 

 

5 1985 – 1990   3 mapper, samt hefter Dokumentasjon om  
     restaureringsarbeid Basis A og Basis B 
  

R Regnskap 
 

Ra Kassabok 1987 – 2000 

 

6 1987 – 2000  

 

Rb Regningsbilag 1986 – 1990 

 

7 1986 – 1990 
  

W Gjenstander 
 

8 5 stk. vimpler “Vadsø Rotary Klubb” 


