
Gauldal Rotary 

Juleavslutning/årsmøte på Gammeltunet Haanshus 10.12.2018 kl. 19.00. 

Styremøte 

I forkant av årsmøtet, holdt klubbens styre møte sammen med guvernør, innk. 

guvernør og AG. 

Møtet ble brukt til å informere om klubbens aktivitet, med følgende 

hovedpunkter: 

- Gjennomgang av evalueringsskjema 

- Klubbens prosjekter 

- Klubbens arbeid med ungdomsutveksling 

- Medlemsutveksling 

- Rotary Foundation (TRF) 

- Økonomi 

- Andre tema (Bl.a. funksjonstid i roller innen Rotary, Rotary’s tilpasning 

til utviklingen, bruk av titler, arbeidet med å bli mer synlig lokalt). 

 

Juleavslutning/årsmøte 

Til stede 8 medlemmer: Jens, Per Olav, Harald & Svetlana, Olav, Per R., John, 

Ragnar og Arnfinn. I tillegg var invitert og møtte: Guvernør Thor O. Olsen med 

fru Berit, rektor ved Gauldal videregående skole Randi Hermstad,  AG Ruth 

Astrid Mule, John Lerli fra Trønderbladet, Innk. guvernør Ole Jørgen Kjeldmark 

fra Røros Rotary, som også hadde med seg utvekslingsstudent Laisa fra 

Australia. Totalt 16 pers. 

 

1. Jens holdt velkomsttalen og ønsket spesielt våre gjester velkommen. 

Han trakk bl.a. frem: Tidligere knytning til Gammeltunet, - guvernør- 

besøket, - Rotary’s arbeid med ungdomsutveksling, møte med rektor ved 

Gauldal videregående skole, - klubben 

2. Den nye vertinna på Gammeltunet, Marith Stene, orienterte om «nye» 

Gammeltunet. 

3. Middag/sosialt samvær 



4. Ole Jørgen Kjeldmark fra Røros Rotary. Klubben har hatt flere utveks- 

lingsstudenter, samtid som de har sendt ut like mange. Kjeldmark 

orienterte om dette arbeidet. 

Deres student, Laisa fra Autralia, informerte også om sine erfaringer i det 

året hun har bodd på Røros. 

5. Guvernør Thor O. Olsen ga en informasjon om Rotary og hva de arbeider 

med. 

6. Årsmøte. 

- Årsmeldingen var sendt ut på forhånd, det ble gitt en helt kort 

gjennomgang, med mulighet til å stille spørsmål. 

- Valg. 

Per R. redegjorde for valgkomiteens arbeid. I samsvar med valgkomi- 

teens innstilling ble følgende valgt for perioden 1.7.19 – 30.6.2020: 

 Styre: 

o President   Jens Haugen 

o Kasserer   Olav Kjøtrød 

o Sekretær   Arnfinn Aakerli 

o Innk. president   Ble ikke valgt 

o Past president  Ble ikke valgt 

Andre roller: 

o Revisor   John Bjørkan 

o Cico   Ragnar Wisløff 

o Programkomite’  Magne Foros og 

Tor Flagestd 

o Valgkomite’  Olav Kjøtrød og 

Per Rognes 

Soknedal 11.12.2018 

Arnfinn 

 

 


