
 
                                      Styremøte Nr. 6  2019  

 
Referat: Styremøte Onsdag 6 februar 2019  kl. 20.00 
Sted: Klubblokale Sunnfjordheimen. 
Tilstede: Christian, Astrid, John Sigurd, Arne, Ingunn, Rolf, Walter. 
 
• Styremøte ref. nr. 5 er godkjent. 
 
• Økonomi: Ingen endring. 

 
• Program: for våren se hjemmeside. 

 
• Rekrutering: Det blir tatt opp et nytt medlem på torskeaften, 
     Sunny Margareth Lundgren. ( Fadder er Ingunn.) 

 
• Prosjekter: Viser til medlemsmøte onsdag den 30. Januar hvor Ingunn 

presenterte sitt opplegg.  « Barn og unge i Åsane». 
Ingunn har pr. dags dato fått inn kr. 50.000.- i annonseinntekter,  
For klubbens planlagte prosjekt for Barn og unge i Åsane, og flere kroner vil det 
bli, ifølge Ingunn som jobber med å selge annonser til næringsdrivende i Åsane 
og omland.  
Vestkanten ( badeland) har gitt 100 billetter til en verdi av Kr. 5000,- 
 Ingunn har også fått laget en helsides annonse som kommer i Åsane Tidende i 
løpet av Mars - April, hvor alle sponsorer og samarbeidspartnere får god 
plassering nederst i annonsen.  
Prosjektkomiteen Barn og unge i Åsane: Består av leder Ingunn, Sjur Arvid, 
Jostein Jokiel, Frank og Willy.  
Ingunn kommer tilbake med fyldig informasjon angående fremdriften for 
prosjektet. Går alt som planlagt blir det Familiedag Søndag den 26. mai. 2019.   
Ingunn oppfordrer alle medlemmer til å være med og skaffe sponsorer. 
  
Rask: John Sigurd informerte fra møte med Børsheim angående Rask om hva 
de ønsket fra klubben. Børsheim fortalte at økonomien er på plass, men at de 
trengte hjelp med å levere ut låneutstyr, det kunne være noe hektisk i perioder. 
De ønsket seg og en som kan revidere regnskapet for Rask. John Sigurd har 
laget en liste over de medlemmer som kan avsette et par timer for å hjelpe til. 
Noen medlemmer har allerede meldt seg, men han trenger noen til.  
 Viser for øvrig til «Prosjekter knyttet til Ungdom» som også ble presentert på 
medlemsmøte 30. januar. 



      
 
6.RYLA: John Sigurd har vært i kontakt med Morten Ormblem som er positiv til 
å være kandidat, han har lovet å ta kontakt med John Sigurd.    

           
7. Flytting: Hus- og festkomiteen utarbeider en oppmøteplan som beskriver 
hvor vi skal møte og hvilke inngang som skal benyttes.  
Videre sørge for at utstyret er på plass til møtestart, slik som kaffe, krus og 
nødvendig Rotary materiell ( klokke, vimpel, gjestebok) mm. 
Presidenten må utstede en oppsigelse av vårt lokal i Sunnfjordheiem innen 
midten av juni. 
 
Til alle : 

• Onsdag  6. Mars 2019  blir det møte i nye lokaler. 
Vi møtes i Åsane senter sitt kulturhus vis a vis biblioteket.  
Hver OBS på at det blir ny møtetid kl. 19.30  

 
Møte slutt kl. 21.10 
 
Ref. Walter 
 


