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Referat medlemsmøte 9 
Dato:    12.10.2020 

Medlemmer møtt:  24  

Gjester:    

Neste møte:           19.10.20   Rikets tilstand v/rådmann Bernhard Nilsen 

   

I.  Info 

Fødselsdager siden sist    

 Per Birkeland,      6.10 
 Terje Eikeland,     12.10 
 Borgny Eik,      12.10. 

 

II. Tema/program   

Åpent møte:  

 

a) Budsjett 20/21, info TV aksjonen 2022 og komitelederne informerer  

Lotteri til inntekt Polio 24.10 

Budsjettet for 20/21 ble gjennomgått:  

o Kontingenten øker f.o.m 1.1.2021 til kr 2 800 pr/år.  
o Driftskonto er på kr 130 000 
o Rwanda konto viser kr 176 000 
o Det budsjetteres med underskudd på kr 2 000, men på grunn av den gode 

økonomien så kan det forsvares.  
 Medlemmene ga styret enstemmig sin tilslutning på fremlagte budsjett. 

 
b) Komiteene informerer:  

 

Rwanda-prosjekt v/Tor H. Kristiansen 

o Satser på å bygge siste (4.) hus om 2 år.  
o Deretter muligens fortsette å støtte dr. Ute (?) 
o Har sendt søknad til District Grant om støtte på kr 30 000 til 2 

stk. «oksygen-konsentrator» til dr. Ute på sykehuset i Gikonko.  
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Kamerat- og medlemskomiteen v/Lillian Grønsund 

o Medlemsutvikling: møter med tema verdi-grunnlagt for 
klubben; 4 spørsmål, Rotarys målsetting, yrke-
sammensetning, øke kvinne-andelen til 30% (nå ca. 25%). 

o hva får medlemmer til å bli i klubben? Hvorfor ble jeg 
medlem 

o Rekruttering: hele klubben må være med å tenke på hvordan 
rekruttere nye medlemmer; gjerne gi beskjed til leder 
komiteen eller presidenten, hvis man ikke vil spørre selv. 
 

Programkomiteen v/Alf Morten Normann 

o Program-komiteen har jobbet bra og programmet for vår 21 
begynner å fylles opp. I tillegg er planlegging av høst-
programmet 21 også allerede i gang.  

o Mange medlemmer har kommet med forslag til program.  
o Og programkomiteen er avhengig at medlemmene/komiteene 

fortsetter å komme med innspill og tips – gjerne med 
plan/opplegg for hvordan «hele timen» skal være. 

 

Rwanda-konserten v/Terje Johnsen 

o Avholdes søndag 7. februar 2021 
o Musikkansvarlig er Joe Rusi: en hyllest til norsk musikk 
o Det er Corona-begrensninger. Maks 200 personer til stede i 

Spira. Herav maks 180 solgte billetter. Må være 1 sete mellom 
hver person uten familietilknytning 

o Maks billettinntekter er kr 54 000 -> estimert underskudd 
konsert kr 10 000, som planlegges dekket av sponsorinntekter 

 

 
 

 

 


