
                                                         
 
Referat Styremøte nr 2 04.10.2017   
 
Tilstede: John Sigurd, Gunnar, Christian, Arne, Ingunn, Rolf. 
Fravær : Walter 
 
Sak 1        Økonomi: 
Klubben har en anstrengt økonomi hvor utgiftssiden er høyere enn 
inntektssiden. Det må settes ned komiteer som skal vurdere straks tiltak, samt 
også tiltak som bedrer klubbens økonomi i et lengre perspektiv. 

• Opprett en komite bestående av Frank, Willy og Tom for å utarbeide 
forslag for gjennomføring av en veldedighet konsert som en årlig 
aktivitet til inntekt for klubben 

• Rolf sjekker opp hva som skal til for at vi kan bli grasrotandels mottaker 
ifm norsk tipping.  

• John Sigurd tar initativ til møte med rektor påTertnes Videregående om 
gjennomføring av en Utdanningsmesse når vi har oversikt over hva som 
kreves av klubben. Der nest vil dette bli tatt bredere opp på klubbmøtet 
for avdømming. 

• Ingunn holder fokus på mulige nye Bingo-inntekter 
• Alle Styre kommer med forslag fortløpende for behandling 

lotteri, loppemarked osv før andre komiteer etableres. 
 
Sak 2. Programendring 8/11 
Arna Rotaryklubb v/ Leif Harald Kvaale vil holde foredrag om Rotary inn i 
fremtiden med fokus på rekruttering. 

• Arne tar kontakt med Kvaale om å få en representant fra klubben til å gi 
informasjon om Utdanningsmessen som gjennomføres årlig ved Arna 
Rotaryklubb. 

 
Sak 3. Opptak av nytt medlem 
25/10 vil Jarl Høve bli tatt opp som nytt medlem i klubben. 
Ingunn og Bjørn er faddere. 
 
Sak 4. Grytevakt for Frelsearme på Åsane Senter 
Gunnar utabeider vaktliste basert på samme opplegg som i fjor 
 
Sak 5. Økonomisk støtte fra Distrikt 2250 



Søknad  om økonomisk støtte etter gjennomført Roundtrip, vil bli behandlet i 
Distriktets Styre 10 oktober. 
 
Sak 6. Pre PETS 
Det vil bli gjennomført Pre Pets i klubblokalet 21/11-17 for innkomne president 
og sekretær. Ansvarlig AG4 Ingunn. 
PETS vil bli avholdt på Voss i mars 2018. 
 
Sak 7. Rekruttering og info materiell 
Arne v/rekrutteringskomiteen utarbeider en informasjonsbrosjyre til bruk for å 
gjøre Rotary kjent, samt i rekrutteringsøyemed. 
Arne undersøker også med Willy om å kunne få anledning å reklamere for 
klubben på Senioruniversitet for å få nye medlemmer. 
 
Sak 8. Stedfortredere 
Uke 41 : Gunnar leder klubbmøtet 
Uke 42 : Ingunn leder klubbmøtet 
 
Neste Styremøte : 8/11 kl 20:00           
 

John Sigurd 
Referent 

    
 
 
 
 


