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Referat medlemsmøte 19 
Dato:    6.1.2020 

Antall medlemmer møtt: 32  

Gjester:   1 

Neste møte:           13.1.20  Blått naturbruk v/Tor Inge Rake 

   

Presidentens  møte 

 

 

 

 

 

 

a. Julehilsen 
fra RWANDA 
både fra 
barna i 
barnehusene  

 

 

 

 

      
       Dr. Ute 

 

 

b.  RYLA-seminar 

Lederseminar i Lardal/Vestfold for ungdom mellom 18-25 år. Avholdes i begynnelsen 
av mars. Vi sender kandidat Thor-Ivar Thorkildsen Andreassen fra Flekkefjord (3 
plass i NM i ungt entreprenørskap i faget regnskap) koster klubben 3 450 + dekke 
reisekostnader. Seminar går fra tirsdag til fredag. Han kommer tilbake i høst og 
forteller om sin opplevelse på RYLA. 
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c. Søknad om prosjektmidler (District Grant) 

Søknad om midler kr 26 500 bruker til utstyr til husene i Rwanda. På President 
samling i Fevik neste fredag vil det bli vist bilder fra Rwanda. Vi er «lovet» midler, 
beløpet er avhengig av hvor mange søkere det er. 

Vedr. Barneklær til Rwanda 0-1 år:  leveres til Åse 

 

d.  Vedtekter, reviderte 

ble sendt ut alle medlemmer i begynnelsen.  

Nye/reviderte vedtekter: vedtatt enstemmig 32/32  

 

e Vårens program 19/20 

ble lagt frem og gjennomgått v/Alf Morten Normann 

OBS! Sommeravslutningen skal være fredag 12. juni (ikke 15. juni). 

Høstens program er planlagt påbegynt snart, så tips og ønsker bes meldt inn i løpet 
av to-tre uker 

 

f. Regnskap  

lagt frem og gjennomgått v/Joachim Stoss. Driften går så å si i 0, vi har «penger på 
bok», men ikke mer enn vi må ha. Er avhengig av vårens medlemskontingent 

 

g RWANDA-konserten  

Går av stabelen 9.februar 20 kl 18:00 i SPIRA: fremdrift og opplegg/artister 
«Country for Rwanda» ble gjennomgått av Terje Johnsen. 

 ALLE medlemmene oppfordres til å kjøpe billetter og markedsføre konserten. 
Målet er å selge 200-300 billetter (kapasitet i SPIRA 375 seter). P.t er noen og 20 
billetter forhånds solgt 

 Plakatene er snart ferdig-> distribueres v/medlemmene 
 Markedsføring via klubbens FB samt at medlemmene oppfordres til å dele og 

invitere 

 Oppgaver  

 Dele ut program (v/dørene) til konserten: 
• Marcus 
• Regina,  
• Ann Sylvi 
• Siv 
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h Nytt styre 20/21  

presentert og godkjent 

 


