
Referat 

 

Gauldal Rotary holdt klubbmøte 19.11.2018 kl. 19 – 21. 

Sted: Lokalene til Støren Sportsskyttere. 

Til stede: Jens, Olav, Arnfinn, Ragnar, Ann Karin, Per R., Per Olav, Harald, John, dvs.9 medlemmer.  

1. Klubbens president, Jens, åpnet møtet og ønsket vel møtt. 

Jens informerte om at til dette møtet har vi prioritert klubbsaker. 

2. Orientering 

- Jens og Arnfinn deltar på Presidentforum på Bårdshaug 20.11.18. 

o Det ble gitt en kort info om møtet 

- Jens anmodet alle om å lese månedsbrevet fra guvernøren 

- Medlemsregisteret ajourføres før jul, slik at det ble foretatt riktig innbetaling til 

distriktet pr.31.12.2018. 

- Medlemmene henstilles til å betale medlemskontingent for 2019 før jul 2018. 

(1.500 kr. for hele året, 750,- for et halvår) 

- Spørreskjema fra guvernøren om klubbens drift er sendt medlemmene. Hvert 

enkelt medlem fyller ut sitt skjema og sender det til Arnfinn innen 26.11. 

- Styremøte 3.12. (Kun for styret) 

3. Kalenderprosjektet 

- Det trykkes opp 800 kalendere. Pris kr. 16.800,-+ mva. 

- Salgspris 100, kr. 

- Annonsesalget er ferdig 

- Noen mindre justeringer – kalenderen sendes til trykking i løpet av et par dager 

- Salg foreta av medlemmene 

4. Neste møte/juleavslutning, årsmøte, guvernørbesøk 

Neste møte er flyttet fra 3.12. til 10.12. Sted: Gammeltunet Haanshus 

Kl. 18.00 Styret møter guvernøren 

o Her ble gitt noen synspunkter fra medlemmene. Disse tas opp i møte 

med guvernøren. 

Kl. 19.00 Julemøte/Årsmøte/guvernørbesøk 

- Årsmøtet 

o Årsmelding (Ansvarlig Arnfinn) 

o Regnskap (Olav) 

o Budsjett (Styret) 

o Valg (Olav)    Nåværende 

 President:    Jens 

 Sekretær:    Arnfinn 

 Kasserer:    Olav 

 Innk. pres.:   Karl Reinert 

 Past pres.:   (Eli??) 

 = Styret 

 Revisor   John 

 Cico   Ragnar 

 Programkom.  Magne og Tor 



 Valgkom.   Olav og Per R. 

 Kalenderen   Per Olav 

o Handlingsplan for 2019 (Arnfinn)   

o Gjennomgang av resultatet fra spørreundersøkelsen med snitt-tall. 

 (Enkeltsvar kommenteres ikke) 

o Pris 

 Klubben faktureres alt fra Gammeltunet 

 Klubbens kasserer viderefakturerer 300,- kr. pr. pers. Resten 

dekkes av klubben. 

 Gjester (Guvernør og AG med feller dekkes av klubben) 

o Ansvarlig til møtet (bl.a. ta i mot påmeldinger, avtale med stedet etc) 

 Oppgaven ble tildelt Eli. 

  

5. Kaffe / loddsalg 

o Salg kr. 230. Vinner ble John 

 

 

Soknedal 20.11.2018 

Arnfinn 

 

 

 

 

 

 

 

 


