
Gauldal Rotary holdt klubbmøte 12.2.2018 kl. 19 – 21. 

Sted: Lokalene til Støren Sportsskyttere, Støren. 

Følgende medlemmer møtte: Eli, Jens, Tor, Olav, Arnfinn, Reidar, Harald, Per Olav, Magne, Per, Ann 

Karin, dvs. 11 medl.. 

1. President Eli ønsket velkommen. 

2. «Johan Hovstad», ved Per Bjørn Foros. 

Johan Hovstad (f. 1896) var sentral i temaet «Fra Indremisjon til fritenkeri» rundt midten av 

1950-tallet. Dette med utgangspunkt i hans oppvekst i Singsås. Hovstad var blant annet med 

på stiftelsen av Humanetisk forbund i 1955. 

Per Bjørn Foros ga oss et interessant innblikk i Hovstads engasjement. 

3. Kaffe og loddsalg 

4. Klubbsaker 

(Klubbsakene var på forhånd behandlet i klubbens styre med forslag til ny praksis) 

- Kjøregodtgjørelse og deltakelse på kurs og konferanser 

o Opphold + deltakeravgift refunderes. 

o Bilgodtgjørelse dekkes ikke, hverken til medlemmer eller foredragsholdere. 

Det kan gjøres unntak for å dekke reelle reisekostnader for foredragsholdere. 

o Maksimalt antall deltakere som refunderes: 2. 

o Flere kan delta, men disse må da dekke kostnadene selv 

- Fordeling av overskudd fra kalendersalget 

o Siste års overskudd deles mellom No one fights alone og Frivillighetssentralen i 

Midtre Gauldal 

o Beløpet fastsettes når vi vet resultatet av salget. 

o Utdelingen skjer på sommeravslutningen 

o For senere tildelinger velges noen få større tildelinger (slik som tidligere hvor det 

har vært to mottakere). 

 Andre søknader avslås 

 Utdeling på sommeravslutningen hvor vi også sørger for å kunngjøre 

tildelingen. 

 Samtidig kunngjør vi neste års mottakere av penger. 

o Frem til neste års kalender må klubben diskutere salgsopplegget (fortsette som 

hittil? Sette bort salget mot salgsprovisjon? Andre løsninger?) 

- Regnskapet for 2017 viser at vi må få større fokus på kostnadene. Noen tiltak her: 

o Sesongavslutningen er gratis for deltakerne. 

o Vi ser om vi finner billigere løsninger enn det vi har hatt. 

o Mindre refusjon, se ovenfor. 

- Målet er å få satt opp en handlingsplan for kommende år.  

o Det arbeides videre med HP. Det som er listet opp foran vil bli tatt inn som en del 

av HP. 

- Styremøter 

Vi har i liten grad hatt styremøter. Styret er enig om at vi bør ha flere styremøtet, 

primært i forkant av et medlemsmøte.  

- Klubbens lokaliteter 

Det vurderes hvorvidt vi fortsatt skal benytte de lokalene vi bruker i dag, eller om vi skal 

finne et alternativ. 

Soknedal 26.2.2018 /Arnfinn (sekr.) 


