
Styremøte i Gauldal Rotary 28.4.2020 

Til stede: Jens Haugen, Jarle Jøsok, Olav Kjøtrød, Arnfinn Aakerli 

- Informasjon fra Pets 25.4.2020 

Arnfinn har deltatt på Pets, denne gang i form av et 2 ½ times nettmøte lørdag 25.4.2020. Dette 

fungerte godt med 46 klubber til stede på nettet samtidig, både med bilde og lyd.  

Som en følge av pandemien er alle fysiske møter i Rotary avlyst inntil videre. Noen få klubber har 

tatt i bruk nettmøter. Flere vil nok komme. 

En klubb har holdt utesamling, også dette kan det bli flere av. 

Det er høyst uklart når fysiske møter kan komme i gang. 2020? 2021? 

Flere gir uttrykk for at de savner møtene, ikke minst sosialt. Hva kan vi gjøre med det? 

 

- Møteaktiviteten fremover 

Basert på helsemyndighetenes råd, samt tilbakemeldinger på Pets, har styret besluttet å avlyse alle 

fysiske møter før ferien. Det betyr at vi også avlyser den tradisjonelle sommeravslutningen på 

Winsnes. 

Som en følge av dette vil vi få en lang periode uten fysiske møter. Dette ønsker vi å gjøre noe med 

ved å prøve ut nettmøter. I første omgang vil vi prøve det ut blant styrets medlemmer. Vi har 

berammet et nytt styremøte 6. mai. Dersom vi får dette til å fungere vil vi tilby det alle 

klubbmedlemmene slik at vi kan prøve ut klubbmøter på nett. 

Målet vårt er å komme tilbake med fysiske møter når tiden er inne for det. 

 

- Kalenderprosjektet 

Per Olav har enda en gang tatt på seg å organisere dette prosjektet. Denne gang ønsker vi å sette 

ned en gruppe som jobber sammen med Per Olav som ansvarlig. Han får med seg Ragnar. Ragnars 

oppgave vil være det tekniske rundt kalenderen. I tillegg vil vi spørre to øvrige medlemmer om å bli 

med på prosjektet, slik at de totalt blir fire i gruppen. 

 

- Søknad fra Midtre Gauldal frivilligsentral om å forlenge avtalen om salg av kalenderen mot 

kompensasjon 

MG Fvs solgte sist vinter ca. 250 kalendere. De får da all fortjenesten, dvs. 100,- kr. pr. solgte 

kalender. 

Styret er positiv til å videreføre denne avtalen også for kalenderen som kommer nå til høsten. 

 

- Møte med nåværende guvernør er utsatt p.g.a. pandemien. Guvernør Kjeldmark sier nå at han 

ønsker å holde møtet, men da på nett. Dette vil vi forsøke å få til i løpet av mai. 

- Møte med påtroppende guvernør 
Det er avtalt at han besøker klubben vår mandag 7.12., på et møte som blir vår juleavslutning. Det 

tas forbehold om dette lar seg gjøre utfra situasjonen rundt pandemien. 

 

Soknedal 28.4.2020 

Arnfinn Aakerli 

Sekretær 


