
Kjære rotarymedlem, 
 
I dag ble denne sesongens første ordinære møte avholdt etter mange 
hyggelige sosiale treff på brygga gjennom sommeren. 
I alt 25 medlemmer hadde funnet veien til vårt vanlige møtelokale hvor 
undertegnede som årets president kunne  
 
ønske velkommen til nytt rotary-år.  
 
I tråd med tradisjonen i klubben var dette «Presidentens møte». 

Presidenten takket alle som gjennom året 2014/15 hadde bidratt til å løfte klubben opp og frem, og 
gratulerte samtidig alle som hadde feiret fødselsdag i løpet av sommeren.  
Sist men ikke minst ble Rolf gratulert med Kongens fortjenestemedalje, Paul Harrs og 
æresmedlemskapet i klubben. 
 
Presidenten introduserte årets RI President «Ravi» Ravindran fra Sri Lanka og hans tema for året; «Be 
a gift to the word».  
“gi av tid, talent og kunnskap for å forbedre livet i samfunn over hele verden”, samt hans to 
hovedmål – «End Polio now» og vekst i antall rotarianere. 
 
Også for Distriktet med Guvernør Bjørn Aas fra Stavern og for oss som klubb vil disse målene bli 
trukket frem sammen med mer lokale mål knyttet til våre prosjekt, lokalt og i Rwanda. 
 
Etter presidentens gjennomgang av tanker omkring rotaryåret 2015/16, presenterte Joachim 
programmet for høsten. Joachim viste spesielt til møtet 19/9 (som er en lørdag) hvor planen er et 
besøk til ARKIVET i Kristiansand. Han oppfordret alle til å sette av datoen allerede nå. Endelig 
program for turen vil bli presentert så snart detaljene er klarlagt. 
 
Videre presenterte presidenten, i past presidents fravær, regnskapet for 2014/15. Møtet godkjente 
regnskapet og inndekningen av underskuddet i tråd med styrets forslag. 
Til slutt gjennomgikk presidenten styrets forslag til budsjett for 2015/16. Budsjettet var satt opp med 
et underskudd fra ordinær drift på kr 3.336 og et overskudd fra Rwandavirksomheten på kr 50.030. 
Medlemsmøte godkjente budsjettet for året 2015/16. Også styrets sammensetning for 2015/16 ble 
formelt godkjent (for melding til Brønnøysund). 
 
Program for høsten 2015, Årsrapport 2014/15 og Budsjett 2015/16 er tilgjengelig for utdeling på 
møtet. 
 

 Neste møte 24/8 vil konsentrere seg om Rotarys elektroniske kommunikasjonsplattform, 
herunder vår egen hjemmeside, Medlemsnett og Rotary International/MyRotary. Olav Magne 
har gjort en stor jobb med å utforme den nye hjemmesiden.  

 

 Møtet 31/8 kommer Karl Erik Lohr og presenterer Strategisk næringsplan for Lister.  
 
Ellers så vil presidenten minne om kontingenten for høsten, kr 1.100 (som tidligere). 
Konto for betalingen er som før 3030.22.52668. 
 
Vel møtt til høstens møter.L 
Ludvig 
 


