
          

Til medlemmene av Gauldal Rotary 

Referat fra digitalt styremøte den 8.februar 2021. 

Møtet ble avholdt som nettmøte på GoToMeeting, der alle medlemmene var invitert til å delta. 

I nettmøtet deltok Arnfinn Aa, Olav K, Ragnar W og Jarle J. I tillegg deltok også Per Rognes og Jens Haugen.   

Derved deltok 50% av medlemmene, noe som er meget bra, men vi håper at enda flere vil melde seg på til 

neste møte. Per R deltok med egen PC fra samme rom som Ragnar W. Dette er en grei måte å gjøre det på 

for å komme i gang. 

1. Møtet ble åpnet av leder som ønsket velkommen og ga en kort orientering om situasjonen. 

2. Guvernørmøte er foreslått fra guvernøren som et nettmøte den 08.03.21 kl 19.00,  jfr  

orienteringen fra guvernøren som ble videresendt alle medlemmene sist uke.  

Styret ønsker sterkt å kunne arrangere dette som et fysisk møte på Kroa med servering og at 

guvernøren deltar via nett, på storskjerm. Styret vil arbeide videre med mulighetene for å kunne 

arrangere dette møtet og vil ta endelig beslutning på neste styremøte. Dette vil bli arrangert som 

GoToMeeting mandag 22.02.21 kl 19.00 Endelig invitasjon til medlemmene vil bli sendt ut 

umiddelbart etter dette styremøtet. 

3. Som det framgår av det videresendte brevet fra DG Terje Gaarden, er det spesiselt 2 forhold han tar 

opp: 

 At alle medlemmer besvarer den tilsendte spørreundersøkelsen 

 At vi forbereder saker som vi ønsker å ta opp med guvernøren og oversender dette 

til DG før Guvernørmøtet. Det vil gjøre møtet mest mulig effektivt. 

4. Som dere ser av spørsmålene i spørreundersøkelsen, så tolker jeg det at det er tydelig at de fleste 

klubbene strever med de samme forhold som vi gjør. Derfor viktig at flest mulig besvarer 

undersøkelsen, slik at DG får et best mulig inntrykk av hvordan ”grasrota” i Rotary føler det. 

5. Også viktig at vi prøver å formulere /forberede temaer som er aktuelle å ta opp med guvernøren i 

møtet, for å få hans syn på sakene. Det ville derfor være fint om dere, innen møtet den 22.d.m., kan 

melde inn saker som dere mener bør vurderes, på telefon eller epost, enten til leder eller 

undertegnede. 

6. Status for kalendersalget ble gjennomgått. Ser foreløpig bra ut. Til neste møte vil Olav K sette opp 

endelig resultat og leder vil innhente resultatet fra Frivillighetssentralen. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

             

Jarle Jøsok 

Sekretær. 

 


