
Gauldal Rotary Styremøte August 2019 

Til stede: Jens Haugen (President), Ragnar Wisløff (Cico), Olav Kjøtrød (Kasserer), Arnfinn 

Aakerli (Sekretær) 

 

1. Plan for høstsesongen ble gjennomgått. Program for klubbmøtet 26.8.2019 ble 

gjennomgått og fastsatt. Neste møte er 9.9. – valgdagen. Bør vi flytte møtet, evt. 

droppe det? Sjekkes med medlemmene. 

2. Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått med status. 

3. Representasjon på Distriktskonferansen på Røros 20.-22.9.19 

Kostnadene for denne konferansen i 2018 var ca. 6.500,- kr. Årets konferanse bør 

ligge innenfor noenlunde samme kostnadsramme. Erfaringsmessig har president og 

sekretær deltatt, men det kan gjerne være andre/flere. Dette avgjøres av klubbmøtet 

26.8. Ut fra kostnadsrammen og antall deltakere fastsetter medlemsmøtet evt. 

egenandel. 

4. Utbetaling av bilgodtgjørelse. 

Dette vil i hovedsak være i forbindelse med lengre turer, som Pets, Distriktskonfer- 

anse og Presidentforum. De to førstnevnte har de siste årene vært på Stjørdal, 

Trondheim, Røros. Neste års blir antagelig på Stjørdal. Presidentforumet har de siste 

årene vært på Orkanger. 

Det foreslås at bilgodtgjørelse kan utbetales med 2,- kr, pr. km. (med to kroner / km 

til nevnte steder, vil det bety totalt ca. 1000-1500 kr. årlig. Utgifter til bompenger 

refunderes i tillegg. Medlemsmøtet fatter endelig vedtak. 

5. Styremøter 

Det settes foreløpig opp to styremøter inn mot jul: 30.9. og 25.11. 

6. Evaluering av sommeravslutningen 

Styret er tilfreds med arrangementet. Det er ønskelig at vi avslutter 1-2 uker tidligere, 

under forutsetning av at det passer for vår faste gjest Sverre Loddgaard.  

Klubbens medlemmer gis anledning til å kommentere dette i medlemsmøtet. 

7. Profileringsartikler 

Rotary tilbyr profileringsartikler til medlemmene. Eks. caps til 195 kr. Dette tas opp i 

medlemsmøte. 

8. Litt småplukk: 

- Mer fokus på medlemsverving 

- Vi ønsker besøk av distriktets Dico om ønskelig. Int. sjekkes med medlemmene. 

- Hva er medlemmenes ønsker i forhold til tema? 

- Rotary Distrikt 2275 jobber for å få opp en klubb på Oppdal. 

- Det sjekkes hva det vil koste for oss å flytte møtelokale til Aktiviteten. Samtidig vil 

vi vurdere dette med servering på møtene. Ragnar sjekker. 

 

Soknedal 20.8.2019 

Arnfinn Aakerli/sekr. 



 

 

 

 


