
                                         

                                                          
 

                                Styremøte 1 – 2  2018 – 2019 
 

Referat: Styremøte Mandag 24. september 2018 kl. 19.00  
 
Sted:      Stegane 13. Mjølkeråen  ( Hjemme hos Christian ) 
 
Tilstede: Christian, John Sigurd, Rolf, Arne,  Astrid, Walter. 
Fravær:  Ingunn. 
 
1. Referat nr. 12:      Er godkjent og tidligere publisert. 
 
2.  Økonomi:             Går i balanse. 

 
3. Ungdomsutveksling:  Mandag 8. oktober kommer Rolf Thingvoll fra Førde 

RK. til Arna RK. for å gi en orientering om ungdoms utveksling. Arna og 
Åsane RK vil se på dette ifelleskap. Fra Åsane RK deltar John Sigurd og 
Walter da de begge er i International og samfunns komiteen.    

 
4. Rekrutering:   Nye medlemmer som har vært på flere møter, vi bli tatt opp  

                     som medlemmer den 10. okt. 2018. 
 

5. Skaffe midler til proskjeter: Styre ser på flere muligheter,og kommer tilbake 
på dette.  

 
6. Pemba – Zanzibar: Presidenten kommer med en fyldig repotasje fra turen, 

på vårt  onsdags møte 10. oktober.  
 

7. Midtbygda Sjukeheim : John Sigurd har ved flere anlednnger kontaktet 
sjukeheimen for å avtale en dato for vårt årlige aragement. Den 19 sept. Ble 
det igjen sendt sjukeheimen en påmindelse, men til dags dato er det ikke 
mottatt tilbakemelding.  

     Dersom vi ikke hører noe fra Midtbygda er det komt forslag om å kontakte    
Sethøyen sjukeheim som har ca 20 – 30 beboere, og lage en hyggeaften med 
dem.  Rolf tar kontakt med bestyrer for Sethøyen sjukeheim og forhører seg.  
 



8. Låse og lukke plan: Av lokale vil bli sendt ut til alle medlemmer. Ingunn 
lager liste over de som er lås ansvarlig og hvem som skal sette på varmen i 
lokalet.   

 
9. Diverse: På forrige styremøte ble Ingunn bedt om å kontakte Roald 

Heggernes. Med tanke på leie lokaler i kulturhuset når dette blir ferdig. 
Svaret fra ham var at dette måtte gå via kulturkontoret når kulturhuset var  
ferdigbygget. Så vi må nok vente ifølge Ingunn. 

 
 
Ref. Walter 
 
Neste styremøte: 14. november kl.20.00 
 
 


