
Gauldal Rotary holdt klubbmøte 9.4.2018 kl. 19 – 21. 

Sted: Lokalene til Støren Sportsskyttere. 

Til stede: Magne, Olav, Jens, Ann Karin, Ragnar, Per, Harald, John, Arnfinn. Totalt 9 medl. 

1. Presidenten hadde meldt forfall til møtet. I hennes sted var det klubbens sekr., Arnfinn, som 

ønsket vel møtt. 

2. Odd Øie fortalte om oppveksten sin i Soknedal. 

Ønsket fra Odd var å gi ut ei bok der han skrev om livet sitt. Dette for at hans etterkommere 

skulle vite hvordan han har hatt det i livet. 

Fra oppveksten der han følte at Soknedal var den beste plassen på jord, barne- og 

ungdomsår med mange artige historier, videre til det militære på Heggelia, til å delta i krigen 

i Gaza. Derfra gikk turen videre til jobb i Posten i Oslo, før han søkte hjemover og slo seg ned 

i Midtre Gauldal. Odd satte spesielt fokus på oppholdet i Gaza og den traumatiske 

opplevelsen han hadde der. Han satte også ord på i hvilken grad dette hadde formet ham 

som person. 

Takk til Odd for et interessant foredrag. 

3. Kaffe og loddsalg 

4. 3-min. ved Jens. 

Denne ble dessverre avglemt, og settes opp i programmet for neste møte. 

5. Klubbsaker 

- Kalendersalget ga et overskudd på 45.510,- kr. Gavefordeling settes opp som sak 

på neste møte. 

- Fremtidige lokaler til klubben. 

Saken tas opp igjen til høsten. 

- Info fra Pets og TRD-seminar. 

Jens og Arnfinn har deltatt. De ga en kort info. Mer info gis på neste møte. 

- Tildeling av Paul Harris. 

Det har tidligere vært stemning for å tildele Paul Harris til vår skidronning, Marit 

Bjørgen. 

Forsamlingen var samstemt på at det rette tidspunktet er nå og at klubben setter 

i gang arbeidet med dette. 

- Dato for sommeravslutningen avgjøres ut fra når det passer for Sverre Lodgaard. 

 

 

Soknedal 13.4.2018 /Arnfinn (sekr.) 

 

 

 

 


