
 
 

Styremøte Nr. 3  2018 – 2019 
 

Referat: Styremøte Onsdag 10. oktober 2018   kl. 19.00 
 
Sted: Klubblokale Sunnfjordheimen. 
 
Tilstede: Astrid, Rolf, Arne, Christian, Walter. 
Fravær: Ingunn. 
 
1. Referat nr. 1.2.  Tidligere publisert og godkjent. 
 

2. Økonomi:  Klubbens økonomi viser et underskudd på kr. 6000,- 
 Kasserer opplyser at likviditeten i klubben er bra. 

 
3. Rekrutering: Vi har fått 2 nye medlemmer Reidun Solberg og Henning 

Andreassen. Kenneth Svege Har sendt oss en mail og skriver bl.annet. Det 
har vært mange fine år i ÅR. Klubb, og ønsker nå å forlate klubben, videre 
ønsker han klubben lykke til fremover. Han ble medlem i 1980 samme år 
som Åsane Rotary klubb ble stiftet. Styre takker Kenneth for hans innsats i 
38 år som medlem, og ønsker han lykke til videre med sin pensjonist 
tilværelse.     
 

4. Ungdomsutveksling: Det er komt en forespørsel angående 
ungdomsutveksling. Vedkommende bor i Ytrebygda. Styre har kommet frem 
til at dersom vi skal sende en ungdom ut bør vedkommende være bosatt i 
vårt område. Ytrebygda har Bergen syd RK, og eventuelt Os RK. 

 
5. Skaffe midler til prosjekter: Styre har sett på flere alternativer, og kommer 

tilbake på dette den 7. november som da blir tema med medlemmene. 
 

6. Tildeling av midler:  
Det har kommet forslag og spørsmål fra medlemmer om hva pengene fra 
loddsalget skal gå til. Når det gjelder kirken ( julemøter) er det et 
gammelt styrevedtak om at loddsalget i sin helhet går til Åsane kirke, 
som utgjør leie av lokalet - bruk av kjøkken. Leie av lokalet er ca. kr 
2500,- 3000,-  resten av loddsalget blir gitt som gave. Siden vi gir 
overskuddet som gave, er vi prioritert leie av lokale til våre julemøter 
som kirken setter stor pris på.   



 
7. Tildeling av midler Pemba:  

Christian har forskuddtert kr. 3677.78 på turen til Pemba. Beløpet er brukt 
til servering av gjester ( Stone Town ) Følgende gjester var tilstede: 
Helseminister, og offentlige gjester fra blodbanken i Pemba. Som var 
klubbens gjester. 
 

8. Eventuelt: 
Videre ble det diskutert loddpenger fra Pink Aften fredag den 26. oktober. 
Hva de skal brukes til. Forslaget som er komt er følgende: Håpet i Brasil,( ref. 
møte 3. oktober med Trine H.E.Lopez ) eller pustehullet som går til 
rehabilitering av kreftpasienter på Haukeland sykehus. Styret bestemte at 
overskuddet går lokalt til Pustehullet. Håpet kan vi komme tilbake på. 
Styret sitt forslag, går til International og samfunnskomite, som kommer 
med hvilket prosjekt det skal tildeles midler til i ettertid.     
 
 
 
Møte slutt kl. 21.30 
Ref. Walter    
 


