
 
 
 

Referat fra styremøte Nr. 3.           8. november 2017. 
Sted: Klubbens lokale. 
Tilstede: John Sigurd, Christian, Gunnar, Arne, Rolf, Walter. 
Fravær: Ingunn. 
 

1. Referat fra møte nr. 2.    4 oktober er godkjent og publisert. 
 

2. Roundtrip 2017 : Tildelt fra distriktet til fordeling  Kr. 50,000,- 
Rolf utfører fordeling som angitt til klubbene : 
Åsane RK. Utgifter Kr 42600,- Fordeling av distriktsstøtten  
kr. 21027,- 

     Arna RK.    Utgifter kr 16400,- Fordeling av distriktsstøtten   
 kr. 8095,- 
     Kvam RK.   Utgifter kr 20400,- Fordeling av distriktsstøtten   
 kr. 10069,- 
     Voss RK.    Utgifter kr 14000,-  Fordeling av distriktsstøtten   
 kr. 6910,- 
     Dale  RK.    Utgifter kr 7900,-   Fordeling av distriktsstøtten   
 kr  3899,- 
 Totalt  Kr. 50,000,-   
 
      

3.   Klubbens økonomi er tilfredsstillende. 
 
4.   Styret var enige om at alle medlemmer fra de fyller 80 år, skal  
 være fristilte som ordensmann, men de er hjertelig velkommen å  
 holde en 3-minutter. 
       
5.  Låserutiner - klargjøring av lokalet 
 Christian må utarbeide en låserutine som sikrer at ordensmann får  
 tilgang til lokalet 1830.  
     
6.  Gunnar minnet om grytevakt for Frelsearmen den 14. Desember og   
 vil sende ut informasjon for å be om frivillige til å dele vakter den  
 dagen.  Han vil kommer tilbake med alle detaljer snarest. 
     



 
7. Klubben er som tidligere nevnt på jakt etter nye lokaler.  
 Christian som er formann i huskomiteen sammen med  Arne og  
 Walter skal befare aktuelle klubblokaler, og kommer tilbake med  
 mere informasjon når dette er gjennomført.   
 
8.  Rekrutteringskomiteen har sagt seg villig til å lage en 
      Informasjonsbrosjyre for å gjøre Åsane Rotaryklubb mer kjent. 
 
 
9.   Rolf har sagt seg villig til å huse klubbens rekvisita når vi skal 
  flytte ut fra våre lokaler.  Han har også påtatt seg å være  
 materialforvalter.  
 Flytte dato er sendt ut, og det er bare å melde seg til Rolf.  
 
10.   Alle Mandagsmøter( Herre over sin egen tid )  

       FØRSTE MØTEDAG MANDAG 4. DESEMBER 2017   klokken 12.00 
        Blir holdt i Rolf sitt nye lokale Hylkjeflaten 32 b. 
 
Ref. 
Walter         
         
           
           
     
 


