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Referat medlemsmøte 1 
Dato:    17.8.2020 

Medlemmer møtt:  22  

Gjester:    

Neste møte:           24.8.20   Vindmøller på Skorveheia v/Martin Løvland og Jostein 
Urstad  

   

I.  Info 

Fødselsdager siden sist   

 Klungland, Rolf Terje    6. juli 
 Baum, Wolfgang    23. juli 
 Winter, Regina Anna-Maria  30. juli 
 Arentz, Peter     31. juli 
 Normann, Alf Morten    7. august 
 Log, Trond      9. august 
 Balke, Martin        17. august 

 

II. Tema/program   

 Presidenten Terje Jonsens møte  

Det meldes om og takkes for godt oppmøte på 
sommermøtene. De har vist seg å være et 
populært møtested for både tilreisende- og 
fastboende rotarianere. 

Presidentens startet med å minne om 4 
spørsmålsprøven og hva innebærer de 5 
kjerneverdiene? 

fellesskap – integritet – mangfold – tjeneste – 
ledelse  

 

Motto for RI 20/21: Rotary Opens 
Opportunities 

Ledetråden her; de muligheter som Rotary 
åpner, må man være bevisst på. Så må man også finne ut hva muligheter man vil skape.  
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Årets TV-aksjon går av stabelen i slutten av oktober. Medlemmene oppfordres til (å 
planlegge) og stille opp som bøssebærere.  

Rotary søker nå etter kandidat som kan lede slik TV-aksjon.  For det forventes at Rotary 
snart står for tur for å bli tildelt denne aksjonen. Dette innebærer rundt 200 mill. i 
innsamlede midler og mange muligheter.  

 

DG (distrikts guvernør) kandidat 23/24: medlemmene oppfordres til å tenke på om dette 
kan være aktuelt.   

Årsmøte saker 

o Årsberetning gjennomgått av past president Marcus Gürgen. 
o Regnskap gjennomgått v/Joachim Stoss. Ligger vedlagt 

Rwandakonserten viser overskudd på kr 80 000. Klubb drift – 3000. Vi har pr. 
30.6.20 kr 308 000 på konto i bank, hvorav kr 176 000 er til Rwanda.  

 Kasser minner om at kontingent snart vil bli krevd inn for 1. halvår 20/21. Kr. 
1 300,00 betales til konto 3030 22 52668.  
OG TIL DERE MED «gamle» banktrekk/autogiro NB! NB! Sjekk at kontingenten 
som ligger på forfall er på kr 1 300,00  
 

o Styret 20/21 
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Program for 1 halvår 20/21 ble lagt frem v/Alf Morten Normann 

I høst er det lagt opp et spenstig program med mange forskjellige. Møteprogram ble delt ut.  

 

For Rwanda-konserten 2021, er datoen satt til 7.2.2021. Men ut ifra Corona-situasjonen 
pr, i dag, vil det maks kunne være 170 betalende gjester. Det vil bli vurdert om 
arrangementet økonomisk bør gjennomføres med så lite publikum og inntekter.  

 

RLI – lederseminar,  

Rotary Leadership Institute ble startet internasjonalt i 1992 for å gi medlemmene en 
mulighet for å lære seg mer om Rotary og om lederskap. Første kurstilbud i Norge var 
høsten 2018. Se link for brosjyre under.  

Vårt, distrikt 2290,  legger opp til pilotpotsjekt i høst med 3 lørdags samlinger (a kr 300,00) i 
Stathelle. Leder og kontakt er Laila Lerum. Dem som er interessert, kan melde seg på innen 
1.9., ellers så er det en ny sjanse til våren.  

 

https://d2310.rotary.no/file-manager/file/2018-
2019%20filer/Opplaering/RLI%20brosjyre%20norsk%20v070518_FINAL.pdf?context=mosd
oc 

https://d2310.rotary.no/file-manager/file/2018-2019%20filer/Opplaering/RLI%20brosjyre%20norsk%20v070518_FINAL.pdf?context=mosdoc
https://d2310.rotary.no/file-manager/file/2018-2019%20filer/Opplaering/RLI%20brosjyre%20norsk%20v070518_FINAL.pdf?context=mosdoc
https://d2310.rotary.no/file-manager/file/2018-2019%20filer/Opplaering/RLI%20brosjyre%20norsk%20v070518_FINAL.pdf?context=mosdoc

