
 
Pressemelding 
 
 
Karmøy Vest Rotary Klubb har vedtatt at de skal dele ut en yrkesinnsatspris. 
Den er helt ny av året og blir delt ut for første gang tirsdag 6. november kl 
19:00 i lokalene(festlokale i kjelleren) til Skudenes & Aakra Sparebank. Denne 
dagen får Rotary klubben også besøk av Guvernøren i vårt distrikt som dette 
året er Carl Lewin som representerer Kopervik Rotaryklubb. Selve prisen er 
ment å være en påskjønnelse til den personen, bedriften eller organisasjonen 
som får prisen og består av diplom, og et anker som er montert på et tønnelokk. 
 
Yrkesinnsatsprisen 
Yrkesinnsatsprisen skal være en påskjønnelse til enkeltpersoner, bedrifter 
og/eller organisasjoner. Prisen kan gis både til rotarianere og ikke rotarianere. 
Prisen skal være en påskjønnelse for fremragende yrkesinnsats og høy moral. 
Høy forretningsmoral skal veie tungt i utvelgelsen av kandidater. Prisen skal 
oppmuntre bedrifter og enkeltpersoner til videre yrkesinnsats og høy moral. 
Prisen skal deles ut en gang i året, dersom juryen finner gode kandidater. 
Kandidatene skal fortrinnsvis være fra Karmøy kommune. Dersom kandidater 
som fremmes ligger utenfor Karmøy kommune må det begrunnes nøye.  
 
 
Karmøy Vest Rotary Klubb tildeler Albert Medhaug yrkesinnsatsprisen 2007  
 
         
 

   
 
Begrunnelse: 
Han har gjort en formidabel jobb med å samle inn informasjon om utvandringen 
fra Karmøy til USA. Han har hatt en rekke utstillinger lokalt i kulturhuset, 
markeder, Fiskeridager, Fiskerimuseumet og i Skudenes & Åkra Sparebank. 



Han har også vist utstillingen flere steder i USA (over t.v.) og jobber 
kontinuerlig med innsamling av bilder og fakta om utvandringen. 
Han systematiserer bildesamlingen som er til glede for mange utover sin egen 
interesse, viser et samfunnsnyttig fritidsarbeid uten økonomisk gevinst som i 
aller høyeste grad ”gagner andre”. 
Han er også involvert i lokalhistorie og innhenter og systematiserer emner fra 
lokalmiljøet og et prosjekt han nå jobber med, er å få en oversikt over alle 
sildesalteriene i Åkrehamn, som var i drift under sildefisket i 50 årene. 
Han har nå satt i gang et nytt arbeid med å lage en bok om det samme emnet, 
utvandringen fra Karmøy til Amerika.  
 
For mer informasjon kan dere kontakte Yrkeskomitéleder Per Inge Eriksen på 
telefon 91697245 
 
 
 


