
Referat 

 

Gauldal Rotary holdt klubbmøte 10.9.2018 kl. 19 – 21. 

Sted: Lokalene til Støren Sportsskyttere. 

Til stede: Per Olav, Per, Eli, Olav, Tor, Ragnar, John, Jens og Arnfinn (9 medl.).  

1. President Jens åpnet møtet og ønsket vel møtt. 

Jens overbragte hilsen til følgende jubilanter blant klubbens medlemmer: 

- Olav, som fylte 80 år 20. juli 

- Tor, som fylte 75 år 9. juni 

- John, som fylte 75 år 31. juli. 

2. 3-min. ved Tor 

Tor tok for seg stubbdansen, som han beskrev som et kultrituale og høydepunkt i bryllups- 

festen. Stubbdansen har eksistert i bondesamfunnene i området Trysil og opp til Nord-

Trøndelag, på begge sider av grensen. 

Stubben var plassert ute på gårdsplassen, og alle gjestene skulle opp på stubben, to stk. i 

gangen. Dette var et bidrag til fellesskapet, og det skulle være med å knytte bånd mellom 

slektene. 

3.  Kalenderprosjektet 

Jens har hatt møte med rektor ved Gauldal videregående skole og forhørt seg om et evt. 

samarbeid med Rotary. Temaet var 1) bidrag i form av foredrag i et klubbmøte, 2) 

ungdomsutveksling, og 3) få hjelp fra elevene fra GVS til å distribuere kalenderen vår. 

Nytt møte er berammet til 21.9.2018, med Jens og Per Olav fra klubben. 

 For øvrig er arbeidet med kalenderen i rute, og det er kommet inn bra med stoff. 

4. Distriktskonferansen 2018 i Trondheim 

President Jens og sekretær Arnfinn deltar fra vår klubb. 

5. Kaffe og loddsalg. 

Det ble solgt lodd for 210,- kr. Kveldens vinner ble Ragnar. 

6. Diverse informasjon 

President og sekretær har satt i gang et arbeid for å sette opp en handlingsplan. Det ble 

informert om status og om fremdriften videre. 

7. Det settes opp et ekstra møte 1.10.2018, der vi får et foredrag av Trygve Tellefsen. 

Vi vil invitere med Lions til møtet, i tillegg til Melhus Rotary. I tillegg oppfordres alle klubb- 

medlemmene til å ta med seg min. 1 gjest. 

 

I de to siste sakene ble vi enig om at styret legger frem et forslag til medlemsmøtet. 

 

8. Økonomi 

Regnskapet for året viser et underskudd på 28.000,- kr. Dette er en situasjon vi må få gjort 

noe med raskt, både på inntekts- og utgiftssiden. 

 

Soknedal 11.9.2018 

Arnfinn 



 

 

 

 

 

 

 


